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Uniwersytet Warszawski

Czas jest naszym arcywrogiem
i najbliższym przyjacielem
— naszym cierpieniem i naszym przyjacielem1.

Wprowadzenie.
Kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości
w badaniach historycznych

B

adania nad starością i ludźmi w późnym wieku od pewnego czasu przeżywają szczególny okres prosperity. Temat ten z równą intensywnością zajmuje
zadziwiająco odmienne gałęzie nauki: od demografii, poprzez medycynę, psychologię, po ekonomię i jej dział marketing. Zainteresowanie to wynika z dość oczywistych względów: wydłużenia się życia ludzkiego i stałego, przynajmniej w skali
kontynentu europejskiego, spadku urodzin, co ma zapowiadać rychły, zawrotny
statystycznie, wzrost udziału ludzi starszych w społeczeństwach europejskich. „Europa się starzeje” — alarmują tytuły publikacji prasowych, a Komisja Europejska
na swych oficjalnych stronach zamieszcza nie tylko raport o tych nadchodzących
demograficznych zmianach, ale też przekonuje, że wobec nich „działać trzeba już
dziś”2. Pomimo retoryki politycznej poprawności wyraźnie odsłania się tu poczucie strachu przed zagrożeniem, jakie papy boom może przynieść następnym pokoleniom, lęku, by cały świat nie stał się jednym wielkim domem starców. Mówiąc
jednak całkiem poważnie, te zmiany demograficznej struktury bez wątpienia będą
musiały spowodować rozmaite przekształcenia w życiu społeczeństw. Przeobrażeń
tych nie sposób zresztą wartościować, a nowym, wartym podkreślenia ich wyznacznikiem będzie, dzięki postępowi medycyny i świadomości społecznej, stosunkowo
dobra fizycznie kondycja osób starszych, ich coraz wyższy poziom wykształcenia
oraz zakładana, ponoć szczególnie satysfakcjonująca (w skali Europy3), sytuacja
ekonomiczna tej grupy, zachęcająca, by przywrócić ją do obrotu gospodarczego. To
czyni z niej interesujący obiekt różnorakich zabiegów marketingowych. Jest to także społeczność wymuszająca powstanie nowych koncepcji edukacji — „uczenia się
1

J. Amèry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, przeł. B. Baran, Warszawa 2007, s. 26.
http://ec.europa.eu/news/economy/120515_pl.htm [dostęp: 30.07.2013].
3
Z oczywistych względów polski historyk dystansuje się od tych optymistycznych zapowiedzi.
2
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przez całe życie” oraz poziomów szkolnictwa, czyli cieszących się rosnącym powodzeniem tzw. uniwersytetów trzeciego wieku. Nie sposób tej rosnącej procentowo
w skali społecznej grupy nie doceniać także z perspektywy demokratycznych systemów politycznych.
Dynamicznie rozwijająca się od połowy XX w. historiografia starości4 nie wiąże
się jedynie z tymi demograficzno–ekonomicznymi uwarunkowaniami, a jej rozwój
wynika ze znacznie bardziej skomplikowanych motywacji. Głównym celem historycznych badań nad starością nie jest przecież odpowiedź na możliwe zapotrzebowanie tej, coraz liczebniejszej i ważniejszej grupy osób trzeciego wieku, która
w dążeniu do doskonalenia samoświadomości mogłaby stać się wdzięcznym czytelnikiem historycznych rozpraw poświęconych swym wiekowym odpowiednikom
z przeszłości. Jednak bez wątpienia rosnąca współcześnie ranga społeczna ludzi
starszych nie pozostała bez znaczenia dla zainteresowania historyków5. Badania takie w poprzednich epokach studziła ewidentnie niska w czasach historycznych ranga społeczna ludzi starych. Doświadczenie starości to bowiem najczęściej przeżycie
peryferyjności, by nie powiedzieć marginalizacji6. To bolesne doznanie bycia „poza”
często bywa potęgowane ułomnością czy chorobami częstymi w późnym wieku.
Jednak powodów, dla których ruszył ten „kombajn uniwersyteckich badań nad
starością”, proroczo zapowiadany na początku lat 80. XX w. przez Philippe’a Arièsa,
jest znacznie więcej niż tylko rosnąca pozycja ludzi starszych w społeczeństwie7. Co
więc jeszcze określa jego intelektualną atrakcyjność i powszechnie dostrzeganą badawczą świeżość? Co tym samym stało się także motorem dla zebrania tak obfitego
i różnorodnego materiału do prezentowanej tu publikacji?
Dla badacza przeszłości temat ludzi starych i starości jest przede wszystkim
fascynującym amalgamatem pytań, motywów badawczych oraz kwestii metodologicznych, otwierającym szczególnie interesujące perspektywy poznawcze. Nie
przypadkiem pierwsze zainteresowania tym tematem pojawiły się w kręgu historyków rodziny, którzy ustaliwszy konkretne modele rodzin, określiwszy zasady
ich funkcjonowania, miejsca w nich ojców i matek, a nawet kochanek i kochanków,
wreszcie pochylili się nad dziećmi, by ostatecznie dotrzeć też do babek i dziadków8.
Dzieje rodziny są nadal ożywionym tematem badań, w których te związane z ludźmi starymi są uprawiane szczególnie intensywnie.
Kolejne fluktuacje w metodologii nauk humanistycznych, zwane potocznie
„zwrotami”, w najmniejszym stopniu nie zaszkodziły badaniom nad starością.
4

Skrótowe omówienie dziejów badań nad starością i ludźmi starszymi znajduje się w szkicu
M. Boguckiej, Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, nr 1, s. 61–62.
5
O wpływie wiedzy pozaźródłowej na zainteresowanie tym tematem współczesnych historyków wydaje się nie mieć wątpliwości M. Kopczyński, Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich
gospodarstwach domowych w Koronie u schyłku XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, nr 1, s. 111.
6
Mam tu na uwadze realną pozycję większości tej kategorii wiekowej w społeczeństwie, nie
zaś wąskie arystokratyczne grupy gerontokratów w starożytnej Grecji czy Rzymie i władców
oraz elity władzy o matuzalemowych latach w systemach autorytarnych.
7
P. Ariès, Une histoire de la vieillesse, „Communications”, Seuil 1983, s. 54 http://www.persee.fr/
web/revues/home/prescript/article/comm_0588–8018_1983_num_37_1_1551# [dostęp: 2.08.2013].
8
Sporo miejsca omówieniu tej genezy badań nad starością poświęcił zarówno P. Ariès w cytowanym wyżej wywiadzie, jaki i J.–P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych
emerytur, Warszawa 1996, s. 16–18.
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Można by nawet powiedzieć, że po spektakularnym zwrocie ku rzeczom powrót
humanistyki ku perspektywie antropologicznej wyjątkowo silny impuls dał właśnie refleksji nad ludźmi starszymi i starością. Intrygujące, że kolejne metodologiczne zmiany wychodziły jedynie na dobre tworzeniu historii ludzi starych i starości,
pozwalając dostrzec różnorodne perspektywy, dziś mniej lub bardziej modne, ale
zawsze wzbogacające spojrzenia badawcze. I to właśnie z punktu widzenia tego
tematu wyraźnie można dostrzec, że te nowe szkoły w humanistyce nie mają charakteru paradygmatycznego, nie obejmują całej wspólnoty badawczej, tworząc zupełnie nowy język czy narzędzia poznawcze. We współczesnej humanistyce, także
i historii, egzystują bowiem, jak widać, równolegle rozmaite metody i koncepcje
metodologiczne, nie tylko rywalizując ze sobą, ale też się przecinając czy zgoła uzupełniając9. Efekt takiego właśnie stanu metodologicznego nauki historycznej wydaje
się szczególnie czytelny w prezentowanych tu tomach.
Starzy ludzie są więc przede wszystkim tematem badania jako grupa społeczna sama w sobie, tym samym wchodząc w krąg zainteresowań historii społecznej.
Najbardziej oczywiste są tu perspektywy historii socjologizującej, sięgającej też po
różnorodne narzędzia demografii historycznej czy historii gospodarczej.
Obserwacje kwestii starości i miejsca ludzi starych w społeczeństwach to także
temat pozwalający na równie efektowne i efektywne zastosowanie perspektywy
długiego trwania, jak i pochylenia się nad nią z pozycji mikrohistorii. „Pewne
struktury, żyjąc bardzo długo, stają się elementami stałymi dla nieskończonej
liczby pokoleń; przepełniają historię, utrudniają jej upływ, a zatem i kierują
nim”10 — pisał Fernand Braudel. I bez wątpienia pozycja starego człowieka w rodzinie i społeczeństwie, kulturowy archetyp starca czy zmiany demograficzne są
takimi właśnie strukturami możliwymi do badania w długich cyklach dziesięcioleci, stuleci, a nawet tysiącleci.
Równie interesująca jednak wydaje się perspektywa mikrohistorii czy też „studium przypadku”. Znajdujące się w niniejszych tomach artykuły przygotowane
z tej perspektywy badawczej ukazują, jak szczególnie celne jest to podejście. Przeżywanie starości pojedynczych ludzi, ich relacje z otoczeniem, ich życie codzienne
stają się kanwą do opisu całego społeczeństwa. Pozwalają czasem dekonstruować
i relatywizować utarte pojęcia obecne w historii długiego trwania. Doświadczenie
konferencji poświęconych historii starości poprzedzających powstanie prezentowanych tu tomów wskazuje poza tym, że mikrohistoria jest też wdzięcznym polem
współpracy historyków z etnologami, antropologami, a nade wszystko historykami
literatury. Zainteresowanie ludźmi starymi i starością pojawiło się w chwili rozwoju
tzw. historii mentalnej. Kontynuacja tego kierunku bierze także pod uwagę z dużym
sukcesem człowiecze postrzeganie i doświadczanie świata oraz historię ludzkich
uczuć. I tu także historia starości ma swoje ważne miejsce.
Życiorysy starych ludzi, albo późny etap życia szczególnie ważnych postaci,
to także frapujący temat dla tradycyjnej biografistyki. Interesująca mogłaby tu być
również nowoczesna psychohistoria, rozumiana zwłaszcza jako próba zgłębiania

9

Możemy mówić, że metodologia współczesnej humanistyki ma kształt Łotmanowskiej semiosfery, w której zderzają się ze sobą różne słowa, języki, kody i dyskursy, ale i koncepcje
oglądu kultury.
10
F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] Historia i trwanie, przeł. B. Geremek,
Warszawa 1991, s. 55.
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psychologicznego wymiaru historii, odwołująca się nie tylko do psychoanalizy, ale
także i innych perspektyw teoretycznych w psychologii11.
Choć grupa ludzi starych w wielu społeczeństwach historycznych funkcjonowała na obrzeżach życia społecznego, często spychana na jego margines, to niekiedy udatnie i z sukcesem opuszczała tę mało chlubną pozycję. Niezależnie jednak
jak ją postrzegać: jako społeczność elity czy zmarginalizowania, to jej problemy
muszą być rozpatrywane w kontekście wszystkich aktywności społecznych: politycznych, instytucjonalnych, ekonomicznych, demograficznych, religijnych,
kulturalnych, filozoficznych, antropologicznych i świadomościowych. Także
z uwzględnieniem szerokiego społecznego tła we wszystkich wymienionych zakresach. Tak więc badanie starości można uznać za niezbędny element historii totalnej, ale i doskonały punkt wyjścia do takich badań, tym może ciekawszy, gdyby
rozpocząć od słynnego zdania Simone de Beauvoir: „starość ujawnia klęskę całej
naszej cywilizacji”12.
Starość jest też kategorią kulturową13 i może być badana z takiego też punktu widzenia. Dla badacza fundamentalną rolę ma tu znaczenie, jakie w przeszłości przypisywano późnym latom życia, ale też jakie symbole z nią wiązano.
Wielorakość metod, jakimi można badać starość, odniesień, jakie takie refleksje
ewokują, jest ogromną zaletą tego tematu. Sięganie doń może jednak sprawić też
wiele kłopotów i problemów badawczych. Ich skala i rodzaj mają jednak raczej walor mobilizujący badacza niż zniechęcający.
Trudności napotykamy już na początku, usiłując ustalić tak podstawowe sprawy
jak choćby zasady wyznaczające granice przynależności do grupy. Nie chodzi tu tylko o zmieniające się wraz z epokami różne definiowanie granic starości, ale też o czas
„naszego ja”, a więc indywidualne poczucie własnej przynależności, być może mało
istotne dla demografa, ale kapitalne dla badacza kultury czy świadomości („czuję się
stara za pośrednictwem innych” — pisała jakże słusznie S. de Beauvoir14).
W tym kontekście warto zapewne pochylić się też nad rozziewem między „starością biologiczną a starością społeczną”15. W pewnym momencie pojawia się także
starość „zinstytucjonalizowana”, wprowadzona normami emerytalnymi, a może
wraz z pojawiającymi się hasłami odbierania praw jazdy, a nawet praw wyborczych,
wraz z przejściem określonego wieku, nadejdzie także starość jako kategoria polityczno–prawna. Szczególnie dla badacza epok nowszych zasadne byłoby więc zastanowienie się, czy nie powinno się mówić nie o starości, ale o starościach. Starość
bowiem, tak jak i dzieciństwo, jest okresem życia bardzo dynamicznym. Poza tym
wydłużenie czasu życia, lepsza kondycja zdrowotna, ale i mentalna, presja wstydu
starości w społeczeństwach afirmujących młodość i sprawność fizyczną oraz przepisy emerytalne bardzo zdywersyfikowały grupę ludzi starych. Doprowadziło to

11

T. Pawelec, Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program
badawczy, „Kultura i Historia” 1, 2001, s. 50–67, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
wp-content/uploads/2009/08/Kultura-i-Historia-nr-1.pdf [dostęp: 2.08.2013].
12
S. de Beauvoir, Starość, Warszawa 2011, s. 690.
13
Por. J.–P. Bois, op. cit., s. 314.
14
S. de Beauvoir, op. cit., s. 320.
15
Kwestie biologicznych określeń granic starości i ich odniesień społecznych omówiono na
gruncie polskim w sposób przydatny dla historyka w artykule B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Starość w średniowieczu i dziś, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, nr 1,
s. 5–15.
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do traktowania części ludzi starszych jako ważnego elementu życia społecznego,
gdy równocześnie w całkowitej „sferze cienia” znaleźli się ludzie schorowani, mało
albo zgoła nieatrakcyjni zawodowo, rynkowo, politycznie czy rodzinnie. Być może
te współczesne tendencje nie są znowu takie nowe i podobne różnice obserwować
można było i wcześniej? Nie tylko bowiem starość, ale i stosunek do niej ma szczególnie indywidualne oblicze.
Omawiając kwestie granicy grupy, nie sposób pominąć także innych wewnętrznych w niej podziałów, w tym także płci. Wprawdzie Simone de Beauvoir zastanawiała się, czy starość ma płeć16, ale każdy historyk społeczny jest absolutnie pewien,
że wówczas to właśnie różnice płci jeszcze się wyostrzają. Kobiety i mężczyźni nie
tylko odgrywają inne role w czasie pełnej aktywności zawodowej i społecznej; to
rozróżnienie chyba ulega jeszcze wzmocnieniu w okresie starości. Wydaje się, że
nawet granica wieku w tym wypadku nie tylko dekretowo, ale i biologicznie, a na
pewno psychologicznie wygląda odmiennie. Co innego także wolno starszemu
mężczyźnie, innych zachowań oczekuje się od starszej kobiety. Społeczeństwo wyznacza im nowe, odmienne jednak zadania i role, a także granice swobody kulturowej, ekonomicznej czy seksualnej.
Równie interesujące wydają się pytania o rozziew deklarowanych postaw i faktycznego stosunku społeczeństw do ludzi starych. Z wielu zamieszczonych w niniejszych tomach tekstów wyraźnie wynika, że kulturowy obraz starego człowieka
i oficjalna norma społecznego traktowania go często bardzo rozmijają się z rzeczywistością społeczną17. Być może zresztą mamy do czynienia ze znacznie bardziej
skomplikowaną wielością typów i relacji, często wręcz antagonistycznych, egzystujących równocześnie? Ów archetypiczny wzór „starca”, ale przecież i „starucha”,
uzbrojony w interesujący dla historyka sztafaż symboli to oczywiście figura niebywale ciekawa, ale być może niepokojąco daleka od realiów życia. Nie tylko dlatego,
że nie każdemu staremu człowiekowi (a może zresztą większości z nich nie) wyrasta
długa biała broda lub wedle innego stereotypu masa brodawek na pomarszczonej
twarzy, a nie każda babcia ma też moherowy beret w szafie, wedle potrzeb modelu. Często wzorca nie przestrzega też samo społeczeństwo, które go ukształtowało.
W życiu bowiem widać wyraźnie rozbieżność wzoru kulturowego i obyczaju. Dla
historyka obydwa jednak mają równy walor poznawczy, a ich zestawienie pozwala
dużo powiedzieć o społeczeństwie. Badacz przeszłości w rozpoznawaniu tych tematów znajduje wspólne zainteresowania z historykami literatury i antropologami.
Historia starości to wreszcie dzieje dające się rozpatrywać z dwóch perspektyw
społecznych: ludzi, którzy tworzą tę grupę — jak się w niej odnajdują, jakie mają
potrzeby, jak postrzegają otaczający ich świat, czy usiłują podjąć jakieś szczególne aktywności, realizować własny model starzenia się, czy akceptują narzucone im
role. Wreszcie czy usiłują w ramach tej grupy tworzyć pewną wspólnotę.

16

S. de Beauvoir, op. cit. W swej szczególnie głośnej, wcześniejszej książce (Druga płeć, t. 2:
Kształtowanie się kobiety, sytuacja, usprawiedliwienia i ku wyzwoleniu, przeł. M. Leśniewska, Kraków 1972, s. 403–427) filozofka bardzo wyraźnie widziała te różnice wyznaczające zupełnie
inne miejsca w starości kobiecie i mężczyźnie.
17
Interesujący rozziew między normami prawnymi dotyczącymi ochrony i budowania
szacunku wobec ludzi starych a brutalną rzeczywistością w antycznym Rzymie opisał
m.in. W. Suder, Starość i śmierć w antycznym Rzymie, „Przegląd Historyczny” 85, 1994, z. 1–2,
s. 1–14.
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Z drugiej strony to historia społeczeństw przez pryzmat ich stosunku do starości
i ludzi starych. Czy i jak podejmuje ono wysiłek rozpoznania problemów społecznych i ekonomicznych potrzeb ludzi starszych, czy i jakie tworzą programy opieki
nad nimi, czy widzą szanse lub nawet konieczność wykorzystania zawodowego tej
grupy, jakie wreszcie jest miejsce ludzi starych w rodzinie. Niemałe znaczenie ma
tu także język, jakim społeczeństwo opisuje swych seniorów, jak starzec przemienia się w niezauważalnie w reprezentanta trzeciego wieku, a starość w jesień życia.
Często też obraz starości wyłania się z dyskursu o młodości, młodości postrzeganej
jako antyteza starości i przestrzeganej, by jak najdłużej dążyła do zachowania swego
statusu i uciekała przed groźbą starości.
Historia starości wreszcie to także dzieje instytucji, które powstają i funkcjonują
na potrzeby osób starszych i z myślą o nich.
Przedstawione przeze mnie uwagi to tylko garść refleksji nad metodologicznymi
pytaniami związanymi z badaniem ludzi starych i starości. Nie stawiałam sobie za
cel wymienienia pełnego katalogu kwestii i problemów, aspektów i pytań badawczych. Wiele z nich zresztą znalazło swe odbicie w prezentowanej publikacji. Niniejszy tekst miał być jedynie wprowadzeniem do dalszych rozważań i studiów.
* * *
W niniejszym tomie znalazło się 27 artykułów i szkiców; ich autorzy zastanawiają się nad sposobami prowadzenia odnośnych badań i próbują odtworzyć relacje
społeczne i codzienne realia, które były udziałem ludzi starych żyjących w różnych
okresach, regionach i środowiskach. W dziale pierwszym, poświęconym refleksji
teoretycznej i metodologicznej, warto wyróżnić artykuł Marty Karkowskiej (Starość
w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku), który stanowi
zwięzły przegląd polskich socjologicznych badań nad starością, poczynając od lat
60. XX w. Obok klasycznych prac poświęconych określeniu liczby ludzi starych, ich
warunków materialnych i pozycji społecznej pojawiały się stopniowo studia dotyczące konstruowania obrazu starości i jej zmiennym definicjom; zwłaszcza w perspektywie transformacji ustrojowej po roku 1989, która zdestabilizowała stosunki
międzypokoleniowe i zwiększyła nierówności. Adaptowano też stopniowo koncepcje i metody pojawiające się w międzynarodowym świecie nauki. Swoistym odpowiednikiem omawianego tekstu jest artykuł Sylwii Kuźmy–Markowskiej o amerykańskich i brytyjskich badaniach nad starością dla XIX i XX w.; sygnalizuje on
jednak nie tylko dorobek socjologów i antropologów kulturowych, lecz także historyków. Autorka stwierdza, że ci ostatni podjęli z opóźnieniem omawianą problematykę — nie bez zewnętrznych oczekiwań, że ich „studia nad ludźmi starymi i starością w przeszłości mogą pomóc w zrozumieniu i interpretacji nowych trendów
i zjawisk”. Mogli też oczywiście wykorzystać, przynajmniej w pewnym stopniu,
wypracowane przez przedstawicieli pokrewnych dyscyplin metody i zastanowić
się nad postawionymi przez nich pytaniami badawczymi — odnosząc je wszakże
do dawnych społeczeństw i kultur. W ostatnich latach powstają prace wyraźnie inspirowane „wiedzą pozaźródłową”, czerpaną z obserwacji kwestii ujawniających
się współcześnie, takich jak odmienności w przeżywaniu starości przez kobiety
i mężczyzn i/lub kulturowe wizerunki obu płci w starszym wieku czy też medykalizacja dyskursu na temat starości, połączona z podtrzymywaną przez reklamę
wiarą w produkty i terapie, które przedłużają młodość. Słusznie w tym kontekście
przypomina się faustowski mit i nadzieje wiązane niegdyś z magią.

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

Wprowadzenie. Kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości...

15

Dorobek polskiej historiografii w zakresie badań nad dziejami medycyny geriatrycznej jest bardzo skromny, czego wyraźnie dowodzi artykuł Bożeny Urbanek
(Medycyna a starość i choroby ludzi w podeszłym wieku na przełomie XIX i pierwszego
półwiecza XX wieku (zarys problematyki i potrzeby badawcze)). Zresztą i sama polska geriatria rozwinęła się z wyraźnym opóźnieniem i w zasadzie pod wpływem obcych
wzorów. Skądinąd czynnikiem sprawczym było tu, tak jak gdzie indziej, poszukiwanie stylu życia, diety i specjalistycznych terapii opóźniających nadejście starości.
Charakter naukowego eseju ma zwięzły szkic Włodzimierza Mędrzeckiego,
Uwagi o starości na wsi polskiej w XIX wieku. Autor konstatuje zwiększenie się liczby
osób starych w społecznościach wiejskich w tym stuleciu, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w ujęciu relatywnym. Przyczyną był ogólny postęp cywilizacyjny, podniesienie poziomu higieny i materialnych warunków egzystencji (zwłaszcza lepsze wyżywienie). W bardzo niewielkim stopniu zmieniły się natomiast
kulturowe wyobrażenia na temat starości, szczególnie zespół norm określających,
jak powinni wyglądać i zachowywać się ludzie starzy. Bardzo powoli rozwijała się
także rodzinna opieka nad seniorami, między innymi ze względu na utrwalone
przekonanie, że starość, choroba i śmierć są zjawiskami naturalnymi, z którymi nie
należy walczyć.
Dział drugi, zatytułowany Ludzie starzy z perspektywy demografii historycznej, składa się z pięciu artykułów; niektóre z nich obejmują okres przednowoczesny, pozostałe — czasy modernizacji społecznej aż po I wojnę światową. W trzech przypadkach polem obserwacji jest jeden tylko ośrodek miejski (Krzysztof Makowski, Jak
długo żyli mieszkańcy Poznania w pierwszej połowie XIX wieku, czyli kto był wtedy człowiekiem starym; Michał Szukała, Starość i samotność w Piasecznie w połowie XIX wieku; Dariusz Chojecki, Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie w dobie
transformacji demograficznej w latach 1890–1939. Przekrojowe spojrzenie). We wszystkich
przypadkach autorzy wykorzystują w sposób oryginalny i twórczy księgi metrykalne oraz rejestry ludności. Wszyscy też konstatują powolny, lecz systematyczny
wzrost odsetka ludzi starych (to znaczy części populacji liczącej powyżej 60 lub powyżej 65 lat). Próbują również określić różnice przeciętnej długości życia w zależności od płci i przynależności społecznej.
Bardzo interesujące i nowatorskie, a przy tym obejmujące zjawiska, które zachodziły w dużej skali, wydaje się studium Mikołaja Szołtyska, Mikrodemografia
rodziny staropolskiej: kategorie współmieszkania a rodzinne sytuacje opiekuńcze ludzi starych. Autor wykorzystuje wyniki szeroko zakrojonych badań nad całym terytorium
XVIII–wiecznej Rzeczypospolitej. Wychodząc od znanej koncepcji modeli rodziny
Petera Lasletta, konstatuje, że o ile na zachodzie tego państwa dominowały rodziny nuklearne (nuclear families), o tyle w miarę wędrowania na wschód obserwujemy wzrost odsetka, a następnie przewagę rodzin rozszerzonych (extended families).
W pierwszym przypadku rodzice i ewentualnie dziadkowie nie mieszkali wraz
z dziećmi, w drugim — przedstawiciele poprzednich pokoleń i ich następcy przebywali razem we wspólnym gospodarstwie domowym, co siłą rzeczy musiało stwarzać lepsze warunki i lepsze możliwości opieki.
Radosław Poniat (Starość ludzi luźnych. Aspekty demograficzne i ekonomiczne) zajął się osobliwą kategorią osób z pogranicza niższych warstw społeczeństwa oraz
marginesu społecznego, utrzymujących się częściowo z dorywczej pracy, częściowo
z żebraniny, a nierzadko i z kradzieży. Wykorzystując zarówno źródła masowe,
takie jak warszawskie księgi metrykalne z końca XVIII w., jak i akta spraw kryminalnych, zauważył, że znaczącą część tej grupy (której liczebność i granice niełatwo
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jest określić) stanowili właśnie ludzie starzy, pozbawieni zarówno możliwości zarobkowania, jak i rodzinnej bądź instytucjonalnej opieki.
W najobszerniejszym dziale trzecim (Formy i instytucje opieki nad ludźmi starymi.
Samoorganizacja i samopomoc) znalazło miejsce aż 15 tekstów. Część z nich to próby
syntetycznych, niekiedy porównawczych ujęć systemów opieki, z uwzględnieniem
kontekstów ekonomicznych i kulturowych. Operuje się w nich kategorią „długiego
trwania” i wskazuje drogi modernizacji, prowadzące — generalnie rzecz biorąc —
od kościelnych lub prywatnych fundacji do sieci instytucji opiekuńczych utrzymywanych przez państwo lub władze samorządowe i podlegających w mniejszym lub
większym stopniu społecznej kontroli. Należy tu zaliczyć przede wszystkim artykuł
Shaula Stampfera, Nowoczesna opieka społeczna i samotni seniorzy: dzieje żydowskich domów starców, w którym omawia się zakorzenione w tradycji i religii instytucje opiekuńcze istniejące w społecznościach żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej
oraz nowoczesne domy starców tworzone dla starzejących się emigrantów w Stanach Zjednoczonych, podobne do tych, z których korzystali przedstawiciele innych
wspólnot etnicznych.
W niektórych przypadkach mamy do czynienia z artykułami, których autorzy
zajęli się dziejami jednej tylko kategorii osób korzystających z opieki (Witold Molik,
Rezydenci w rodzinach ziemiańskich na ziemiach polskich w XIX wieku; Jerzy Szczepański,
Starość weteranów na emigracji we Francji w XIX wieku; Lidia Michalska–Bracha, Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki
od końca XIX wieku do 1939 roku). Notabene na podstawie wymienionych powyżej
i kilku jeszcze innych tekstów można sformułować wniosek, że w XIX i pierwszej
połowie XX w. preferencje polityczne i społeczne przyczyniały się do szczególnej (co
nie znaczy wystarczającej) rozbudowy stowarzyszeń i placówek opiekuńczych dla
weteranów wojskowych, uczestników wojen i powstań narodowych. Do pewnego
stopnia uprzywilejowani bywali też oczywiście zubożali przedstawiciele elit społecznych (por. np. Agnieszka Szudarek primo voto Chlebowska, Starzenie się i starość
przedstawicielek elit społecznych w pruskich zakładach dla niezamężnych kobiet w XIX wieku). Poza powszechnym systemem instytucji państwowych, samorządowych lub
kościelnych organizowano także placówki opiekuńcze przeznaczone dla członków
niektórych korporacji lub grup zawodowych (por. Monika Piotrowska–Marchewa,
„Myśląc o ciężkiej i smutnej starości niezdolnych już do pracy nauczycielek...”. Kwestia „weteranek oświaty” w działalności Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie w latach 1873–
1913; Zofia Chyra–Rolicz, Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości w XIX–XXI wieku).
Koniec pracy zawodowej nie zawsze oznaczał bierność i otwierał stadium przyspieszonej starości. W wielu przypadkach ze względu na sytuację materialną lub
inne okoliczności kontynuowano pracę, czasami nawet zmieniając jej formy. Wzorzec starości aktywnej, niekiedy do ostatnich chwil życia, wydawał się nie tylko
w XIX w. dominować albo przynajmniej przeważać w środowiskach intelektualistów, artystów i części „zwykłych” pracowników umysłowych, na co wskazuje
m.in. artykuł Andrzeja Szwarca, Inteligent na emeryturze. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym.
Dość liczne są studia poświęcone okolicznościom powstania i rozwojowi gwarantowanych przez państwo systemów emerytalnych w różnych krajach i w różnych czasach. Niektórzy z autorów starają się ukazać je na szerszym tle rozmaitych
nurtów polityki społecznej i stojącej za nią ideologii. Właśnie ta grupa tekstów daje
najwięcej okazji do porównań, skoro ich autorzy piszą o emeryturach w krajach
rządzonych, generalnie rzecz biorąc, wedle zasad liberalnej demokracji (np. Renata
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Nowaczewska, Starość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia
obywateli amerykańskich „na wypadek starości” — od wojny secesyjnej do 1940 roku; Grażyna Szelągowska, Ludzie starzy w nordyckim państwie opiekuńczym: od filantropii do
powszechnego systemu emerytalnego na przykładzie Danii) oraz o rozwiązaniach stosowanych w tym zakresie w państwach ewoluujących ku autorytaryzmowi czy paratotalitarnych (Paweł Grata, System emerytalny Drugiej Rzeczypospolitej; Jakub Zapała,
Problemy starości i emerytur we włoskim państwie faszystowskim; Dariusz Jarosz, Emeryci
w społeczeństwie polskim w latach 1945–1968).
W większości przypadków mamy do czynienia z pracami pionierskimi, których
autorzy rozpoczęli dopiero studia nad starością jako zjawiskiem społecznym i ludźmi starymi jako częścią społeczeństwa w XIX i XX w. W kilku tylko przypadkach
chodzi o kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Niektóre z poruszonych tu
kwestii zostały rozwinięte w tomie drugim, pt. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Aspekty społeczno–kulturowe.
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Time is our archenemy
and our closest friend
— our suﬀering and our friend1.

Introduction.
A few remarks on the socio–cultural aspects of old age
in historical research

T

he study of old age and people of advanced years has been enjoying extraordinary prosperity for some time now. The subject preoccupies with equal intensity surprisingly diﬀerent branches of science — from demography through medicine and psychology to economics and its division, marketing. The reasons for this
interest are fairly obvious: the increasing length of human life, and the steadily — at
least on the level of the European continent — falling birth rate, supposedly heralding the imminent, and statistically huge, rise in the share of the elderly in European societies. Headlines are already sounding the alarm: ‘Europe is growing old’;
and the European Commission not only publishes a report about these upcoming
demographic changes on its oﬃcial webpage, but also urges us to ‘act now’2 to confront them. Despite the rhetoric of political correctness, this clearly reveals a sense
of foreboding in the face of the threat that the papy boom may pose for future generations — a fear that the whole world might become one big old people’s home. Undoubtedly, the upcoming changes in the demographic structure of modern societies
will result in a transformation of the standard and style of their living. It is not possible to predict all these transformations; however, thanks to the progress in medicine
and social awareness we can be certain of the relatively good physical condition
of the elderly, their increasing level of education, and the purportedly particularly
satisfactory (that is, on the level of Europe3) economic situation of this group, which
may furnish a reason to draw them back into the economic circuit. Such prognoses
make them interesting targets for various marketing ploys. A large section responds
very favourably to the new concept of lifelong learning, wishing not only to occupy
1

J. Amèry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja (On aging. Revolt and resignation), trans. B. Baran,
Warszawa 2007, p. 26.
2
http://ec.europa.eu/news/economy/120515_pl.htm, accessed 30.07.2013.
3
For obvious reasons, the Polish historian distances himself from these optimistic forecasts.
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their free time, but also round out their education, and face up to the modernizing
processes — as evidenced by the success of the very popular universities of the third
age. This group, whose proportion in society is on the rise , should not be underestimated, also from the standpoint of democratic political systems.
The historiography of old age4, developing dynamically since the middle
of the 20th century, does not concern itself solely with these demographic and economic determinants, however; its growth is driven by much more complicated motivations. The main goal of historical research on old age, after all, is not to meet
the possible demands of this increasingly numerous and important group of „third
agers”, who with their aspirations towards the development of self–awareness
might become appreciative consumers of historical treatises on the seniors of yesteryear. There is no doubt, however, that the increasing social standing of old people in modern times was not without its influence on the historians’ interest5. Such
inquiry in the bygone ages was dampened by the low social status of the elderly
in historical times. The experience of old age used to be one of peripherality, not to
say marginalization6. This painful sense of existing „outside” was often exacerbated
by infirmity or sickness so common in people of advanced years.
However, there are many more reasons for the launch of this ‘complex machine
of university–based research on old age’ (announced prophetically at the beginning
of the 1980–ties by Philippe Ariès) other than the improved position of older people
in society7. What else, then, determines its intellectual appeal and commonly perceived quality of freshness, in research terms? And what, by the same token, was
the driving force that made it possible to gather so rich and varied a material for
the publication presented here?
For a scholar the subject of old people and old age is first and foremost a fascinating amalgamation of questions, research themes, and methodological issues
that opens up extraordinarily interesting vistas of discovery. It is no accident that
the first stirrings of interest in this subject arose among the historians of family who,
having established specific family models, determined the rules that govern their
functioning, and the position occupied within them by fathers, mothers, and even
lovers, then turned their attention to children, to finally arrive at grandmothers
and grandfathers as well8. Notwithstanding its separate character and the indivi4

A brief discussion of the history of the research into old people and old age can be found
in a sketch by M. Bogucka, Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku (Old age
in the works of Polish Renaissance and Baroque writers), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, no 1, pp. 61–62. More on the subject — A. Szwarc in the present volume.
5
M. Kopczyński seems to have no doubts about the influence of knowledge from sources other
than historical documents upon modern historians’ interest in the subject (M. Kopczyński,
Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie u schyłku XVIII wieku
(Old people in peasant and gentry households in the Crown at the close of the 18th century),
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, no 1, p. 111).
6
Here I consider the actual position in society held by the majority of this age group, and not
that of a narrow aristocratic elite of gerontocrats in ancient Greece or Rome, or the superannuated rulers and ruling elites in authoritarian systems.
7
P. Ariès, Une histoire de la vieillesse, „Communications”, Seuil 1983, p. 54.
8
Much space was devoted to a discussion of this origin of old age research both by P. Ariès
in the interview quoted above, and J.–P. Bois, in his Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur (History of old age. From Montaigne to the first old age pensions), Warszawa 1996,
pp. 16–18H.
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dual treatment it receives, research on old people precisely in the context of family
is still being conducted intensively and has considerable prospects — as evidenced
especially by the examples from historical demography.
Other fluctuations in the methodology of the humanities, commonly called
„turns”, did not aﬀect the research on old age in any negative way. It may even be said
that after a spectacular „turn” towards the material, the humanities’ subsequent return to the anthropological perspective provided a particularly strong impetus for
reflection on older people and old age. It is intriguing that the construction of the history of old people and old age actually benefitted from successive methodological
changes, which made it possible to discern various perspectives, not necessarily fashionable today, but always enriching to the research viewpoint. And from the vantage
point of this subject it is evident that these new schools in the field of the humanities
are not paradigmatic in character, and do not encompass the whole research community, creating a completely new language or investigative tools. Obviously in contemporary humanities, including history, there exist side by side diﬀerent methods
and methodological concepts that not only compete, but also intersect, and even supplement each other9. The eﬀect of this state of methodology in historical research
appears particularly noticeable in the volumes presented here.
Old people, therefore, are the object of study first and foremost as a social group
in its own right, thus entering the sphere of interest of social history. The most obvious
perspective here belongs to history of the kind that borders on sociology, and might
also employ the diverse tools of historical demography or economic history.
An examination of the question of old age and the place the elderly hold in society
is a also a subject that enables the use — both eﬀective and impressive — of the perspective of longue durée, as well as investigation from the standpoint of microhistory. „Some structures that endure for a very long time become constant elements
for innumerable generations; they fill history, hinder its passing, and therefore also
direct it”10 — wrote Fernand Braudel. And doubtless the position of an old person
in the family and society, the cultural archetype of the old man or demographic
changes are precisely such structures which can be studied in terms of long cycles
of decades, centuries or even millennia.
Equally interesting, however, seems to be the perspective of microhistory, or
the „case study”. Those articles in these volumes which have been written from
this research perspective demonstrate how particularly pertinent this viewpoint
is. Individuals’ experience of old age, their relations with the people around them,
and their everyday life become the warp on which the description of the society as
a whole is woven. Sometimes they also enable the deconstruction and relativization
of common concepts present in the history of longue durée. Furthermore, the experience of conferences dedicated the the history of old age preceding the production
of the volumes presented here indicates that microhistory is also a rewarding field
for cooperation between historians and ethnologists, anthropologists and above all
literary historians. The interest in old people and old age emerged with the development of the so–called mental history. The continuation of this trend also takes
9

It could be said that the methodology of contemporary humanities follows the shape of Lotman’s semiosphere, where diﬀerent words, languages, codes and discourses, as well as concepts of culture, collide.
10
F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie (History and the social sciences: longue durée),
[in:] Historia i trwanie (History and continuation), transl. B. Geremek, Warszawa 1991, p. 55.
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into account — with considerable success — man’s perception and experience
of the world, as well as the history of human feelings. Here, too, the history of old
age has its place.
Life histories of old people, and late periods in the life of particularly prominent
figures, are also a compelling subject for traditional biographical literature. Another
interesting area is modern psychohistory, particularly when understood as an attempt to explore the psychological dimension of history, invoking not only psychoanalysis, but also other theoretical perspectives in psychology11.
Although old people as a group functioned on the fringes of social life, often
pushed to its margin, in many historical societies, yet sometimes they managed to
escape this by no means enviable position. Regardless, however, of how this group
is perceived — as the elite or the marginalized — their problems must be examined
from many diﬀerent viewpoints, and in relation to many diﬀerent points of reference: political, institutional, economic, demographic, religious, cultural, philosophical, anthropological and awareness–related. Thus the study of old age may be considered an indispensable element of history in toto, as well as the ideal starting point
for such comprehensive enquiry, probably even more interesting if we should begin with the famous statement by Simone de Beauvoir: „Old age reveals the failure
of our entire civilization”12.
Old age is also a cultural category13, and can be examined from such a viewpoint.
For a scholar the fundamental role is played by the significance which was attached
in the past to the later years of life, but also the symbols that were associated with it.
The diversity of methods that may be used to study old age, and references
evoked by reflection on the social condition and perception of old people are a great
advantage of this subject. Many diﬃculties and research problems may be encountered in its exploration; yet their scale and character could actually motivate rather
than discourage the researcher.
Diﬃculties confront us at the very start, as we attempt to decide issues as fundamental as the rules that define the boundaries of group belonging. It is not only
about the variously defined thresholds of old age, which change with each epoch,
but also the time of „our self”, that is, the individual sense of one’s own aﬃliation, probably not essential for a demographer, but vital for the scholar of culture or
awareness („I feel old through others” — wrote de Beauvoir, so very aptly)14.
In this context it might be worthwhile to examine the gap between „biological
old age and social old age”15, to which in time was added „institutionalized” old
age, introduced by old–age pension standards. The demands, sometimes cropping
up in public debate, that driver’s licences and even voting rights be taken away

11

T. Pawelec, Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program
badawczy (Psychohistory as the paradigm of historical research. Conceptualization and a research program), „Kultura i Historia” 1, 2001, pp. 50–67. http://www.kulturaihistoria.umcs.
lublin.pl/wp-content/uploads/2009/08/Kultura-i-Historia-nr-1.pdf, accessed 2.08.2013.
12
S. de Beauvoir, Starość (Old age), Warszawa 2011, p. 690.
13
Cf. J.–P. Bois, op. cit., p. 314.
14
S. de Beauvoir, op. cit., p. 320.
15
The question of biological determination of old age thresholds and their social references
was discussed in the Polish context in a fashion useful for a historian in an article by B. Kwiatowska and K. Borysławski, Starość w średniowieczu i dziś (Old age in the Middle Ages and today),
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, no 1, pp. 5–15.
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from people who have reached a certain age make old age a political and legal category as well. Especially for a scholar interested in more modern periods it would
be worthwhile to consider if perhaps instead of ‘old age’ we should be talking about
‘old ages’. Because old age, like childhood, is a very dynamic life stage. Apart from
the lengthening lifespan, improved health (including mental health) and the pressure of shame that attaches to ageing in societies aﬃrming youth and physical fitness, as well as old age pension schemes led to great diversification within the group
of „old people”. Consequently some of them came to be treated as an important element of social life, while at the same time the infirm and those who are not particularly (or even not at all) interesting in professional, market, political or family terms,
were left in the „shadow zone”. More and more often, too, we begin to distinguish
between the earlier and later stages of old age. Maybe these modern tendencies are
not as new as they appear, and similar diﬀerences could have been observed in earlier times? It is not only old age itself that has a very individual character; the same
can be said about our attitudes towards it.
While discussing the issue of group boundaries one should not ignore other
internal divisions, including those of gender. Although Simone de Beauvoir wondered whether old age had a gender16, every social historian is absolutely certain
that it is precisely the time when gender diﬀerences become even more pronounced.
Women and men perform diﬀerent roles not only when they are fully active both
socially and professionally; those diﬀerences seem to become even more marked
in old age. Apparently even age limits diﬀer, not only in the legal, but also in the biological — and surely also psychological — sense. Behaviour permitted to an older
man diﬀers from that which is expected from an older woman. Society assigns them
new, yet still diﬀerent tasks and roles, and marks out diﬀerent boundaries of cultural, economic or sexual freedom.
Of equal interest are the questions about the discrepancy between the declared
and actual attitudes of societies towards the elderly. From many of the texts published in these volumes it may be gathered that the cultural image of the old person
and the oﬃcial standard of treating the elderly very frequently fail to match social
reality17. Maybe we are faced, after all, with a much more complicated multiplicity
of types and relations, often downright antagonistic, yet coexisting in time? This
archetypical image of the „old man” — which includes also the „nasty old geezer” — imbued with a wealth of symbols of interest to a historian, is naturally an
engrossing figure, but probably also disturbingly remote from the realities of life.
And not only because not every old man (probably not even the majority of them)
has a long white beard, or — according to another stereotype — a mass of warts on
a wrinkled face; and not every grandmother keeps a mohair beret in her closet, as
yet another model would have it. Even the society that established the standard may
16

S. de Beauvoir, op. cit. In her particularly well–known earlier book (Druga płeć, t. 2:
Kształtowanie się kobiety, sytuacja, usprawiedliwienia i ku wyzwoleniu (The Second Sex, vol. II:
The formative years of a woman, her situation, justifications and towards liberation), transl.
M. Leśniewska, Kraków 1972, pp. 403–427) the philosopher perceives very clearly the diﬀerences that define completely diﬀerent places for the woman and the man in old age.
17
An interesting gap between the legal standards relating to the protection of old people
and the inculcation of respect for them, and the brutal reality in ancient Rome was described
by, among others, W. Suder, Starość i śmierć w antycznym Rzymie (Old age and death in ancient
Rome), „Przegląd Historyczny” 85, 1994, fasc. 1–2, pp. 1–14.
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fail to keep it. In everyday life the gap between cultural models and actual customs
shows very clearly. However, for a historian they both have the same research value,
and in juxtaposition may tell us a lot about the society in question. In recognizing
such themes a student of the past will discover interests in common with literary
historians and anthropologists.
And finally, the history of old age is a story that can be examined from two different social perspectives: that of the people who make up this group — how do
they locate themselves within it, what their needs are, how they perceive the world
around them, do they attempt to undertake some particular activities, to realize their
own model of aging, or do they accept the roles that have been imposed on them?
And finally, do they attempt to create a community of some kind within the group?
On the other hand it is also the history of societies, viewed through the prism
of their attitude towards old age and old people. Do they make the eﬀort — and if
so, how — to recognise social and economic problems related to the needs of the elderly?; do they create welfare programs for the old — and if so, what are they?; are
they aware of the opportunities — or maybe even the necessity — of utilizing this
group in a professional capacity?; and finally, what is the place that old people hold
within the family? Of no small significance, too, is the language that society uses
to describe its seniors; how the „old man” almost imperceptibly transforms into
a representative of the third age, and old age becomes „the autumn of life”. Often
the image of old age emerges from the discourse on youth, perceived as its antithesis and urged to try and maintain its status for as long as possible, escaping from
the threat of ageing.
And finally, the history of old age is also the story of the institutions that come
into being and function because of the elderly, to serve their needs.
The remarks presented here constitute only a handful of reflections on the methodological challenge inherent in an enquiry into the situation of old people and society’s view of old age from the perspective of history. We did not attempt to compile
a full catalogue of problems and research questions which a student of socio–cultural
aspects of old age may encounter. Many issues — merely touched upon here — will
be further examined in the collection of studies we present. The text at hand is intended merely as an introduction and an invitation to further exploration and research.
* * *
The present volume contains 27 articles and sketches; their authors consider the methods used to conduct the relevant research and attempt to recreate social relations
and everyday realities confronting older people living in diﬀerent time periods, regions and environments. The first section, dedicated to theoretical and methodological reflection begins with an article by Tomasz Wiślicz on the conceptualization of old
age by historians from the pre–modern era. The author turns his attention to the philosophical and moral concepts present in their research, which have „the character
of value judgements”. He also notices another perspective, which consists in imposing upon the material under analysis a strict interpretative grid, which is considered
objective. The third research approach presented in the study takes as a basis man’s
attitude to work and ownership, which enables — as the author argues — a reconciliation of the „subjectivity involved in the evaluation of a life stage with objective factors, and even to a certain extent allows the use of numerical data”. Tomasz Wiślicz’s
article is, on one hand, an interesting complement to the present text, and on the other
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hand — a very good introduction to a further review of research on old age, undertaken by humanities scholars focusing on the 19th and 20th century.
This begins with an article by Marta Karkowska (Old age from the sociologists’ perspective — a view from the end of the 20th and the beginning of the 21st century), which
constitutes a concise survey of Polish sociological research on old age, beginning
from the 1960–ties. Alongside classic works dedicated to determining the number
of old people, their material situation and social position there gradually began to
appear studies whose goal was to construct the image of old age and its changing
definitions, especially in the light of the political transformation after 1989, which
destabilized intergenerational relationships and heightened inequalities. The concepts and methods emerging in the international scientific world were also being
gradually adapted. A kind of counterpart to the aforesaid text is an article by Sylwia Kuźma–Markowska on American and British research on old age in the 19th
and 20th century; this, however, deals not only with the achievements of the sociologists and anthropologists of culture, but also those of historians. The latter — according to the author — were behindhand in taking up the subject matter in question,
and did so against the background of expectations that „their studies on old people
and old age in the past will help in the understanding and interpretation of new
trends and phenomena”. Naturally, they were also able to use, at least in some degree, the methods already worked out by members of related disciplines, and consider the research questions they had posed — setting them in relation, however,
to the societies and cultures of the past. In recent years there have appeared works
obviously inspired by knowledge gleaned from sources other than historical documents, including observation of issues emerging in our times, such as the diﬀerences
in the way men and women experience old age, and/or the cultural images of both
genders in old age, or even the medicalization of the discourse about old age, linked
to the faith — kept alive by commercials — in various products and therapies intended to prolong youth. It is apt, therefore, that in this context we are reminded
of the Faustian myth and the hopes once placed in magic.
The achievements of Polish historiography with regard to the history of geriatric
medicine are modest, which is clearly illustrated in an article by Bożena Urbanek
(Medicine against old age, and the diseases of the elderly at the turn of 19th and in the first
half of the 20th century (an outline of the issues and research needs)). Polish geriatrics
itself, after all, developed rather late, and largely under the influence of foreign models. And here, too — as elsewhere — the causal factor was the search for the lifestyle,
diet and specialist therapies that would delay the onset of old age.
A concise sketch by Włodzimierz Mędrzecki, Remarks on Old Age in the Polish
countryside in the 19th century, has more of the character of a scientific essay. The author notes the increase of the number of old people in village communities in that
century, both in absolute numbers, and relative terms. The cause was overall civilizational progress, improvements in hygiene and material conditions of existence
(especially better nutrition). Yet cultural representations of old age changed very
little, especially the body of norms that determined how the elderly should look
and behave. Family care for seniors also developed very slowly, which was due,
among other things, to the entrenched belief that old age, sickness and death are
natural phenomena, not to be struggled against.
Section Two, entitled „Old people from the perspective of historical demography” consists of five articles; some of them cover the pre–modern period, others —
the times of social modernization up to the 1st World War. In three cases the field
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of observation is a single town area (Krzysztof Makowski, How long did the citizens
of Poznań live in the first half of the 19th century, or who was old then?; Michał Szukała,
Old age and loneliness in Piaseczno in the middle of the 19th century; Dariusz Chojecki
Ageing of the population and the elderly of metropolitan Szczecin in the period of demographic transformation (1865–1939). A cross–sectional look). All these the authors use
registers of births, deaths and marriages, as well as populations registers in original
and creative ways. They all note, too, the slow but regular increase in the percentage
of old people (that is, the section of the population at an age above 60 or 65 years).
They also attempt to pinpoint the diﬀerences in the average length of life dependent
on gender and social aﬃliation.
A very interesting and novel study — which also happens to cover phenomena that occurred on a large scale — is Mikołaj Szołtysek’s Microdemography of Old
Polish family; the categories of co–residence, and the situation of the elderly with regard to
family care. The author uses the results of extensive research involving the entire territory of the 18th century Republic of Poland. Employing the well–known concept
of family models as proposed by Peter Laslett he concludes that while in the west
of the country nuclear families predominated, as one moves east there is an increase
in the percentage of extended families, until they come to constitute the majority.
In the first instance the parents and possibly grandparents did not live with the children, while in the latter case members of previous generations as well as their descendants co–resided in a shared household, which must have necessarily resulted
in better living conditions and increased opportunities for care provision.
Radosław Poniat (Old age among the drifters. Its demographic and economic aspects)
turned his attention to an unusual category of people existing on the borderline between the lower class of society and the underclass, supporting themselves by means
of casual work, begging, and more often than not — theft. Using both mass sources,
such as Warsaw registers of births, deaths and marriages from the end of the 18th
century, and records of criminal cases he observed that a large section of this group
(whose numbers and boundaries are diﬃcult to establish) was made up of older
people, deprived both of income–earning opportunities and familial or institutionalized care.
In the most comprehensive third volume („The forms and institutions of welfare
for the elderly. Self–organization and self–help”) enough room could be found for
as many as 15 texts. Some of them attempt a synthetic, and sometimes also comparative, review of welfare systems, taking into account their economic and cultural context. They employ the category of longue durée and show the paths of modernization,
generally leading from ecclesiastical or private foundations to a network of welfare
institutions maintained by the state or local authorities, and subject, to a greater or
lesser degree, to societal control. Here we can include, first and foremost, an article
by Shaul Stampfer, Modern welfare and lonely old people: The development of old–age
homes, in which he discusses care institutions, deeply rooted in tradition and religion, that exist in Jewish communities of Central and Eastern Europe, as well as
modern old people’s homes set up for the ageing emigrants in the United States,
similar to those available for the members of other ethnic communities.
In some cases we encounter articles whose authors focus on the history of only one
category of care recipients (Witold Molik, Residents in landowning families in the Polish
lands in the 19th century; Jerzy Szczepański, Old age among the exiled veterans in France
in the 19th century; Lidia Michalska–Bracha, The problem of old age among the veterans of national uprisings, and institutionalized forms of care from the end of 19th century
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till 1939). Incidentally, from the texts mentioned above as well as a few others one
might conclude that in the 19th and the first half of the 20th century political and social preferences contributed to the extraordinary (although by no means suﬃcient)
proliferation of societies and care institutions for military veterans, the survivors
of wars and national uprisings. Impoverished members of the social elite were also
to some extent privileged (cf. for instance Agnieszka Szudarek (primo voto Chlebowska), Ageing and the old age of the representatives of social elites in Prussian institutions for non–married women in the 19th century). Apart from the universal system
of state, local and ecclesiastical institutions, there were also welfare institutions for
the members of certain corporations or occupational groups (cf. Monika Piotrowska–Marchewa, „Thinking about the hard and cheerless old age of female teachers no longer
able to work...”. The question of female „veterans of education” in the activities of the Female
Teachers’ Society in Cracow in 1873–1913; Zofia Chyra–Rolicz, The needs of old people
in the cooperative movement from the 19th to the 21st century).
The end of a working life did not always translate into passivity, ushering
in the stage of accelerated aging. In many cases, because of material situation or
other circumstances work was continued, occasionally even in a diﬀerent form.
The model of active old age, sometimes even to the last moments of life, in the 19th
century (and not only then) seemed to predominate in the milieu of intellectuals,
artists, and even some „ordinary” white–collar workers, as evidenced, for instance,
in an article by Andrzej Szwarc The intellectual in retirement. The Kingdom of Poland
after the January uprising.
There are a good many studies dedicated to the circumstances surrounding
the emergence and development of state–guaranteed pension systems in many different countries and in diﬀerent times. Some of the authors attempt to present them
against a wider background of various trends in social policy and the ideologies behind them. It is this group of texts that presents the greatest number of opportunities
for comparison, as their authors write about old age pensions in countries governed,
by and large, according to the rules of liberal democracy (eg. Renata Nowaczewska,
Old age in the United States: the path towards providing universal protection for American
citizens ‘in the event of old age’ since the American Civil War till 1940; Grażyna Szelągowska, Old people in a Nordic welfare state: from philanthropy to a universal pension
system, on the example of Denmark), and about solutions adopted for this purpose
in countries that are paratotalitarian or evolving towards authoritarianism (Paweł
Grata, The pension system of the Second Polish Republic; Jakub Zapała, The problems
of old age and old age pension in the Italian fascist state; Dariusz Jarosz, Old age pensioners
in Polish society between 1945 and 1968).
In most of the cases mentioned above we are dealing with pioneering work,
whose authors have only just embarked upon the study of old age as a social phenomenon and old people as part of the 19th and 20th century society. Only occasionally it is a continuation of previous research. Some of the issues raised here will
be elaborated upon in the second volume: Old people and ageing in the Polish lands from
18th till 21st century (in comparable context). Socio–cultural aspects.
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Od Georges’a Minois do naszych dni.
Refleksje wokół dyskursu historyków o starości
w ostatnim ćwierćwieczu

I

mponujące rozmiary literatury przedmiotu sprawiają, że jej całościowe ujęcie
i kompleksowa ocena nie są możliwe. W niniejszym przeglądzie skoncentrowałem się zatem na kilkunastu pozycjach o charakterze mniej lub bardziej syntetycznym, odnoszących się do różnych epok lub dłuższych okresów, do poszczególnych
krajów lub wybranych regionów. Przyjąłem założenie, iż w przypadku syntez ambitnych, firmowanych przez czołowe ośrodki naukowe i znakomite wydawnictwa,
można mówić o dobrej orientacji autorów w stanie badań: jeśli wykorzystują, a niekiedy referują we fragmentach przywoływane w przypisach opracowania szczegółowe, sądzę, że odpowiadają za ich właściwą selekcję i są w miarę reprezentatywne.
Generalnie rzecz biorąc, ograniczyłem się do dzieł, których tematem była starość
w kręgu kultury europejskiej, choć coraz silniejsze zainteresowanie Dalekim Wschodem i rozwój centrów nauki w tym regionie świata owocują też licznymi, znanymi
mi z tytułów opracowaniami na temat starości w kulturach chińskiej czy japońskiej.
Oczywiście uwzględniłem również kilka zasadniczych prac antropologów, dla których — jak wiadomo — porównywanie fenomenów dostrzeganych w różnych kulturach, nieraz odległych od siebie w czasie i przestrzeni i pozbawionych kontaktów,
jest rzeczą zupełnie zwyczajną. W drugiej części skupiłem uwagę na skromnym na
razie dorobku badaczy polskich.
Kolejne zastrzeżenie dotyczy punktów widzenia i kwestii, na które starałem się
zwracać uwagę. Skoncentrowałem się mianowicie na katalogu tematów, w mniejszym stopniu na rejestrze wykorzystywanych źródeł i prezentowanych wnioskach.
Ten pobieżny z natury rzeczy przegląd ma zatem — chciałoby się powiedzieć —
charakter pragmatyczny. Nie tak bardzo interesowały mnie teoretyczne i metodologiczne założenia autorów omawianych pozycji czy też ich ukryte ideowe inspiracje,
choć oczywiście nie sposób całkowicie od nich abstrahować, chcąc odpowiedzieć na
pytanie, jak poszczególni historycy społeczeństwa, a niekiedy historycy idei, socjologowie i antropolodzy kulturowi, widzą starzenie się i starość w przeszłości i jak
je usiłują badać. Kompetentny historyk historiografii inaczej zapewne rozłożyłby
akcenty, kładąc większy nacisk na teoretyczne konteksty, przynależność do rozmaitych szkół humanistycznego myślenia i orientacji metodologicznych.
Rozpocząć wypada od umieszczonego w tytule Georges’a Minois. Czy jego Histoire
de la vieilesse, która ukazała się po raz pierwszy w Paryżu w 1987 r. z przedmową
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Jeana Delumeau, jest rzeczywiście pozycją na tyle znaczącą, aby uznać ją za przełomową i otwierającą nowe perspektywy w badaniach nad „dziejami starości” w różnych
kontekstach tego określenia? Wydaje się, że tak, skoro w ciągu następnych dwóch lat
książka ta doczekała się edycji angielskiej i niemieckiej, i to w prestiżowych wydawnictwach naukowych (polskie tłumaczenie ukazało się nieco później, bo w 1995 r.).
Znamienne też, że odwołania do owej pracy spotykamy w bardzo wielu następnych
publikacjach o różnym charakterze — od anglojęzycznej, „konkurencyjnej” chciałoby
się powiedzieć, późniejszej o kilkanaście lat syntezy, do podręcznika zatytułowanego
Gerontologia społeczna dla pracowników socjalnych, w którym przypadkowo wybrane,
oderwane konstatacje Minois funkcjonują jako summa wiedzy na interesujący nas
temat. Ten urodzony w 1946 r. profesor paryskiego CNRS specjalizował się wcześniej
w dziejach myśli filozoficznej i religijnej w średniowieczu. W jego książce opatrzonej
podtytułem Od starożytności do renesansu w istocie przeważa podejście historyka idei,
choć uwzględniona też została perspektywa demografii historycznej oraz — w niewielkim stosunkowo stopniu — historii rodziny i życia codziennego1.
W tym miejscu wypada odnieść się do tezy nasuwającej się niejako automatycznie, że badania nad historią starości powinny w znacznym stopniu rozwijać odpowiednie wątki wcześniejszych i do pewnego czasu liczniejszych studiów nad historią rodziny, obecnych przecież w klasycznej historiografii społecznej, związanych
z perspektywami historii prawa, historii gospodarczej, historii wychowania itd. Ta
oczywista z pozoru obserwacja wcale nie jest tak pewna. Wydaje się bowiem, że
problem, o którym mowa, przez długi czas bywał zaniedbywany. W próbach ujęć
syntetycznych — np. w przełożonej również na język polski książce Jeana–Louis
Flandrina z 1976 r.2 — o miejscu człowieka starego w rodzinie nie wspomina się
właściwie ani słowem! Temat ten nie interesuje również w sposób szczególny polskich autorów nowszych prac z tego zakresu — np. Krzysztofa Makowskiego czy
Artura Markowskiego, sięgających po koncepcje i metody demografii historycznej3.
Także w bardzo interesującej skądinąd książce Katarzyny Sierakowskiej Rodzice,
dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939 (Warszawa
2004) o dziadkach, jako żywo, mówi się najmniej. Odbiega trochę od tego schematu
dawniejsza praca Marii Koczerskiej Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza
(Warszawa 1975), gdzie pozycja społeczna ludzi starych została uwzględniona.
Wróćmy jednak do G. Minois. Historyka tego przy wszystkich zastrzeżeniach
chciałoby się zakwalifikować do kręgu szkoły „Annales” — choć z drugiej strony,
jak wynika z elektronicznego indeksu autorów tego szacownego periodyku, opublikował w nim zaledwie kilka drobnych recenzji. Jego synteza obejmuje — choć
bardzo pobieżnie — starożytny Wschód; osobne rozdziały poświęcone są Grecji

1
Pisząc o wpływie książki G. Minois, należy wyraźnie stwierdzić, że jest to pozycja znacząca
przede wszystkim dla historiografii starości w ściślejszym znaczeniu tego terminu. Ważną inspiracją intelektualnego humanistycznego dyskursu o starości był wcześniejszy (pierwodruk
1970) obszerny esej Simone de Beauvoir Le vieillesse (wyd. polskie pt. Starość w przekładzie
Z. Styszyńskiej, Warszawa 2011, ss. 656), zawierający imponującą, świadczącą o wielkiej erudycji liczbę historycznych odniesień.
2
J.–L. Flandrin, Parente, maison, sexualite dans l’ancienne societe, Paris 1976; przekład polski
pt. Historia rodziny, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1998.
3
Por. K. A. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992; A. Markowski,
Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008.
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i Rzymowi, bardziej szczegółowa narracja dotyczy średniowiecza, a zwłaszcza XV
i XVI w. W rozważaniach wstępnych autor zwraca uwagę na zróżnicowanie wyobrażeń o granicach starości, a zwłaszcza o jej początku (określanym rozmaicie,
w przedziale od 55. do 70. roku życia). Stwierdza, że w epoce preindustrialnej mamy
do czynienia zawsze ze społecznościami relatywnie młodymi, z niewielkim stosunkowo odsetkiem ludzi starych, podczas gdy obecnie, dodajmy od siebie, współistnieją na świecie społeczeństwa takie jak japońskie (odsetek ludzi powyżej 64. roku
życia 22,5%), brytyjskie (15,7%), brazylijskie (7,5%) i kongijskie (2,5%) (dane dla
roku 2008; dla porównania — Polska w 2008 r. 13,5%, w 2013 już 15,4%). Następnie
Minois koncentruje uwagę, jak już wspomniano, na wyobrażeniach o starości, poczynając od traktatów starożytnych myślicieli. Ukazuje rozpiętość ich poglądów: od
pesymizmu do ostrożnego optymizmu (z przewagą tego pierwszego) i wskazuje
na obecność perspektywy śmierci w odnośnych refleksjach. Wiele miejsca poświęca traktatowi Cycerona Cato maior de senectute, do którego wracano przez stulecia
i z którego w różnych epokach czerpano inspiracje do rozmyślań na temat starości. Skądinąd rozprawa rzymskiego myśliciela o godnej starości jako wieku rozwagi
wykorzystującej doświadczenie, pozbawionym pokus, wieku możliwej twórczości,
a przede wszystkim wreszcie pogody ducha, pisana jest wyraźnie w duchu stoicyzmu, zatem dystansu do własnych słabości i prób ich opanowania, zgodnie z charakterystyczną dla tego kierunku filozofią człowieka.
Zatrzymajmy się nad tym na chwilę, bo trudno znaleźć także i w dzisiejszych, naukowych lub pretendujących do naukowości pracach taką, która nie odwoływałaby się
do tych sentencji Cycerona włożonych przezeń w usta Katona Starszego. Upodobali go
sobie zwłaszcza liczni dziś w Polsce specjaliści od gerontologii, gerontologii społecznej, kształcenia ustawicznego i pedagogiki wieku dojrzałego i starczego, którzy teksty
kultury traktują zwykle jako ozdobniki lub źródło ponadczasowej, absolutnej prawdy.
Dla przykładu: dwukrotnie natrafiłem — m.in. w pracy zbiorowej Starość w perspektywie studiów pedagogicznych — na następujący, wzięty oczywiście z drugiej ręki, cytat
z Marka Tuliusza: „Starość będzie szanowana, jeśli będzie o siebie walczyć, upominać
się o swoje prawa, unikać zależności od kogokolwiek i utrzymywać kontrolę nad samą
sobą aż do ostatniego tchnienia”4. Obawiać się należy, że kształceni w takim duchu
pracownicy socjalni zrozumieją mniej więcej tyle, iż staruszkom nie należy za bardzo
pobłażać — zresztą dla ich własnego dobra. Dla kontrastu przytoczmy inną, głębszą
refleksję nad traktatem Cycerona, zawartą w znakomitej syntezie A History of Old Age
(London 2005, red. Pat Thane). W rozdziale poświęconym przemianom wyobrażeń
o starości w XVIII w. współautor tej książki David Troyansky konstatuje pojawienie
się licznych edycji i tłumaczeń Cycerona w Europie Zachodniej ok. 1750 r. i przedstawia tezę, że świadczyło to o sekularyzacji myślenia o starości. Religijne, chrześcijańskie, augustiańskie przede wszystkim postrzeganie jej głównie jako przygotowania do
śmierci zastąpione zostało przez bardziej laickie — w danym przypadku w stoickiej,
cycerońskiej właśnie redakcji5. Należałoby też jednak zbadać, na ile istotna była w tej
kwestii XVIII–wieczna recepcja innych wątków starożytnej myśli — np. epikurejskiego
czy wręcz hedonistycznego, wpływającego, jak wiadomo, na postawy tzw. libertynów.
Widzimy na tym przykładzie, jak różne mogą być poziomy refleksji.

4

Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, red. A. Tokaj, Leszno 2008, s. 27 nn.
XVIII Century, [w:] A History of Old Age, ed. P. Thane, London 2005, s. 175 nn.; por. D. G. Troyansky, Old Age in the Old Regime: Image and Experience in Eighteenth Century France, Ithaca 1989.
5
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Jeśli już mowa o XVIII–wiecznej sekularyzacji starości, to skrajnym jej przejawem były „święta starości”, wpisujące się w serię rewolucyjnych świąt we Francji
lat 90. tego stulecia, które miały na celu konstruowanie nowej świeckiej wspólnoty.
Co prawda uroczystości te nie wysuwały się na pierwszy plan. Pisze o tym dość
obszernie wspomniany David Troyansky, przywołując klasyczną już pracę Mony
Ozouf La Fete revolutionnaire 1789–1799 (Paris 1976).
Kontynuacją syntezy autorstwa Minois jest książka jego ucznia Jeana–Pierre’a Bois Historia starości od Montaigne’a do pierwszych emerytur (pierwodruk Paris
1989, wydanie polskie Warszawa 1996). Również i ten autor koncentruje się na
wizerunkach starości w pismach myślicieli i twórców literatury pięknej. W pierwszym rozdziale wiele miejsca poświęca tytułowemu Montaigne’owi, wskazując na
introspektywny ton jego Prób, gdzie erudycja humanisty łączy się z osobistym, jednostkowym przeżywaniem trosk wieku podeszłego. Sporo miejsca zajmuje analiza
utworów Szekspira, w których można znaleźć bogactwo odnośnych wyobrażeń,
z akcentowaniem zarówno starości „godnej”, jak i „niegodnej”.
Te ostatnie wiążą się z krytycznymi, nieraz satyrycznie wyolbrzymionymi obrazami starców poszukujących niestosownych dla ich wieku rozrywek i satysfakcji, a przez to narażających się na śmieszność i niechęć otoczenia. Zwłaszcza
temat starego zalotnika i męża ze wszystkimi konsekwencjami jego relacji z młodymi kobietami powraca w iście obsesyjny sposób w wielu tekstach europejskiej
kultury XVI, XVII w., a bardzo popularny jest również w malarstwie i grafice
(np. motyw Zuzanny i starców). Także i inni autorzy podkreślają ambiwalencję
stosunku do starości w tych stuleciach — z jednej strony przejawy szacunku,
z drugiej — dystansu i nieskrywanej niechęci dla osób w ostatniej fazie życia.
Skądinąd rozwój badań zdaje się sprzyjać odejściu od pochopnych generalizacji
i przyjęciu dość oczywistego stanowiska, że poglądy na temat starości i postawy
wobec niej bywały mocno zróżnicowane. Świadczy o tym już sam tytuł wydanej
przed kilkoma laty pracy zbiorowej Alterskulturen des Mittelalters und der Neuzeit
(Wien 2008, red. Ellisabeth Verva), gdzie nie tylko w nagłówku, lecz i w przedmowie oraz w poszczególnych artykułach widać przekonanie o istnieniu owego
pluralizmu.
Do najwybitniejszych i najbardziej wpływowych badaczy historii starości należy Peter Borscheid (profesor uniwersytetu w Marburgu, kierownik katedry
dziejów społecznych i gospodarczych). Należy go łączyć z niemiecką szkołą Alltagsgeschichte, nic więc dziwnego, że zwraca wiele uwagi na funkcjonowanie ludzi starych w codziennym życiu rodzinnym. Kładzie też nacisk na analizę źródeł
demograficznych — generalnie rzecz biorąc, raczej na starość rzeczywistą niż tę
wyobrażoną, chociaż ostatniej wcale nie pomija. Jest autorem parudziesięciu opracowań szczegółowych, odnoszących się do XVIII, XIX, a nawet XX w., traktujących m.in. o problemach opieki nad sędziwymi członkami społeczeństw, o starości
ubogiej itd. Przedstawiał także próby ujęć syntetycznych na różnych poziomach
i w różnych zakresach, m.in. kilkudziesięciostronicowy rozdział Der alte Mensch
in der Vergangenheit w pracy zbiorowej Alter und Altern: Ein interdisziplinaren Studiumtext zur Gerontologie (Berlin 1994). Warto przy tej okazji podzielić się niewesołą
opinią, że niemieckie i nie tylko niemieckie syntezy czy podręczniki dla adeptów
gerontologii, pedagogiki wieku podeszłego, opieki socjalnej itd. znajdują się na
znacznie wyższym poziomie refleksji historycznej niż polskie — przynajmniej te,
z którymi okazjonalnie miałem do czynienia.
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Spośród bardzo licznych pozycji anglosaskich6, reprezentujących oczywiście
różne orientacje metodologiczne i ujęcia tematu, dużą wartość oprócz książek wspomnianej Pat Thane ma moim zdaniem Thomasa R. Cole’a The Journey of life. A History of Aging in America. Wydana jeszcze w 1990 r., a zatem w dość wczesnej fazie
historycznych studiów nad starością, książka ta jest często przywoływana przez
kolejnych autorów i oczywiście umieszczana w stosownych bibliografiach. Autor
nawiązuje w tytule do podróży życia — popularnych w różnych epokach wyobrażeń ludzi w dziecięcym, młodym, średnim i starym wieku wchodzących na symboliczne schody i schodzących z nich. Nie ogranicza się skądinąd do Stanów Zjednoczonych. Bardzo obszerna przedmowa sumuje różne punkty widzenia na „historię
starości”, a rozdział pierwszy poświęcony jest kulturze starości istniejącej jeszcze
w Europie w kręgu protestanckich anglosaskich dysydentów, z których rekrutowali
się pierwsi osadnicy za oceanem. W książce Cole’a znajdujemy także — co jest wyjątkiem — bardzo dobry indeks rzeczowy, z hasłami w rodzaju: „aging and women”,
„longvity”, „meanings of aging” itd. W pracy tej na czoło wysuwają się przemiany
refleksji nad starością; pełno tu wielkich egzystencjalnych pytań, na które różnych
odpowiedzi udzielają filozofowie. Proponuje też autor interesujący projekt naukowego spojrzenia na omawianą problematykę w trzech perspektywach: po pierwsze
kosmicznej (jak ją nazywa), czyli właśnie z punktu widzenia filozofii człowieka, refleksji o sensie istnienia w późnym wieku itp. Po drugie: społecznej, gdzie znalazło
się miejsce na zagadnienia demograficzne, prawne, analizę ról odgrywanych przez
osoby starsze, na rzeczywiste, chciałoby się powiedzieć, a nie deklarowane przejawy stosunku otoczenia do nich, w tym i na to, co dziś nazywamy polityką społeczną. Po trzecie: starość ma wymiar jednostkowy, indywidualny, o czym również historycy kultury i społeczeństwa nie powinni zapominać. Należy to brać pod uwagę,
analizując dzienniki, pamiętniki i listy oraz wszelkie świadectwa odnoszące się do
życia codziennego jednostek. Owa propozycja pokazywania historii przez pryzmat
doświadczeń jednostkowych, czyli indywidualnego przeżywania starości, wydaje
się z jednej strony bliska niektórym ujęciom postmodernistycznym, z drugiej — jest
czymś, co już od dawna uprawiane jest przez historyków literatury.
W kolejnych rozdziałach Cole skupia się już na koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej oraz Stanach Zjednoczonych. Czasom „ojców założycieli”, Jeﬀersona
i Franklina, przypisuje m.in. pragmatyczny pogląd, że każdy wiek ma swoje miejsce
w życiu, a starość domaga się godności i opieki. W następnych dziesięcioleciach
doszukuje się preromantycznego i romantycznego sentymentalizmu, choć wypowiada też pogląd, że podobnie jak w Europie epoka ta przynosi wysoką falę kultu
młodości, usuwając na bok wiek podeszły, a nawet zdobywając własną tożsamość
w opozycji do niego.
Na okres ok. 1830–1840 r. przypadają, zdaniem omawianego autora, początki
medykalizacji dyskursu o starości i śmierci. Towarzyszą temu coraz wyraźniejsza
apologia długowieczności i zainteresowanie sposobami jej uzyskania. Nasilenie takiego właśnie postrzegania wieku podeszłego i jego problemów można obserwować w następnych dekadach. O ile w poprzednich wiekach przedłużenia życia i zachowania młodości ludzie oczekiwali od czarów (tu należy przywołać mit Fausta),
a nadzieje wiązali z cudownymi w istocie eliksirami, o tyle teraz w coraz większym

6

Omawia je szeroko i kompetentnie w niniejszym tomie Sylwia Kuźma–Markowska w artykule Amerykańskie i brytyjskie badania jakościowe nad starością dla XIX i XX wieku.
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stopniu nasilała się wiara — tak, właśnie wiara — w naukę i pigułki. W ostatnich
latach XIX w. i na początku następnego stulecia dochodzi oczywiście wątek „higienizacji” dyskursu. Odpowiedni tryb życia, dieta i ćwiczenia mają pozwolić zachować
zdrowie, sprawność i piękne ciało. Zabiegi te służą jednak również przedłużeniu życia i utrzymaniu do późnego wieku dobrej kondycji. Optymizm, który towarzyszy
scjentyzmowi drugiej połowy XIX i pierwszych dziesięcioleci XX stulecia, wyraża się
także wiarą w coraz to nowe rekordy długowieczności. Już wówczas obserwuje się
populacje, w których można stwierdzić nadreprezentację bardzo sędziwych starców
(Kaukaz, Ekwador, niektóre regiony Bułgarii, obecnie także Japonia), i próbuje się je
badać, pod hasłem „wydarcia tajemnicy”. Oczywiście rozwój kultury masowej służy
upowszechnieniu wszystkich tych idei i to w możliwie najbardziej sensacyjnych formach. Rzec można, że obok zmieniającej się „kultury starości” rozwija się „kultura
walki ze starością”. W tym klimacie pole do popisu mają niezliczone rzesze szarlatanów, często wspierających się rzekomym autorytetem nauki.
Dyskurs medyczno–higieniczny w większości przypadków kładzie nacisk na
aktywizację starych ludzi, niezbędną dla jak najdłuższego zachowania ich zdrowia
fizycznego i psychicznego. Zderza się to z mocno zakorzenioną w tradycyjnej kulturze (choć nie monopolistyczną) ideą wieku starego jako okresu zasłużonego wypoczynku, w zasadzie bierności, uzasadnianej też koniecznością ustąpienia miejsca
następnym pokoleniom. Z ideą tą związany jest też postęp systemów emerytalnych,
w tym powszechnych, państwowych (w bismarckowskich Niemczech, jak wiadomo,
od lat 80. XIX w.) i prywatnych, dominujących w krajach anglosaskich, oczywiście
niemających powszechnego charakteru. Aktywna starość ma więc służyć zdrowiu
jednostki. Ale nie wszędzie i nie zawsze tak się dzieje, zwłaszcza w XX–wiecznych
państwach totalitarnych. W stalinowskiej Rosji — obok innych, lepiej znanych kampanii mobilizujących społeczeństwo — w latach 30. pojawił się odgórnie sterowany ruch
korzystania z doświadczeń ludzi starych, przede wszystkim robotników. Za ckliwą
frazeologią, wyrazami szacunku, dowartościowaniem weteranów pracy ukrywał się
nacisk, aby jak najpóźniej szli oni na emeryturę w okresie straszliwego wysiłku industrializacji i budowy potęgi Związku Sowieckiego. Nasuwają się tu oczywiście porównania z sięganiem po pracę kobiet w przemyśle i rolnictwie w okresach wojennych,
które sprzyjały przemianom ról społecznych. Tyle że akurat w czasie II wojny światowej przejawiało się to mobilizowaniem starszych roczników mężczyzn do wojska,
naturalnie obok najmłodszych. W ostatniej fazie wojennej hekatomby sięgnęły do tego
źródła „Kanonenfutter” hitlerowskie Niemcy — by przypomnieć tzw. Volkssturm.
Sporo interesujących refleksji można znaleźć w zbiorowym tomie Old Age from
Antiquity to Post Modernity (dziś powiedzielibyśmy zapewne: „to Post–Post Modernity”) z 1998 r., zredagowanym przez wybitną specjalistkę od historii starości w XX w.
Pat Thane i australijskiego uczonego Paula Johnsona, zajmującego się przede wszystkim problemami historii opieki społecznej nad osobami starymi. W poszczególnych
artykułach odnoszących się do XIX w. spotykamy koncepcję dualizmu starości w tej
epoce w rozwijających się państwach europejskich. Z jednej strony jest to starość
elit, zwłaszcza mieszczańskich, a więc posiadaczy, kumulujących majątek przez całe
życie, często dziedziczących go po przodkach. Potrafią oni utrzymywać nad nim
kontrolę (a także kontrolę nad młodymi — członkami rodzin, podwładnymi i pracownikami) niekiedy aż do ostatniego tchnienia. Stać ich również na łagodzenie
biologicznych efektów starości w jej indywidualnym wymiarze, co oczywiście też
wpływa na ich pozycję. Słowem, używając literackich odniesień, mamy tu do czynienia ze starością Rougon–Macquartów, Buddenbroków i Forsythe’ów. Warto zauwa-
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żyć, że sytuacja ta da się dobrze opisać językiem socjologii, historiografii czy wręcz
ideologii marksistowskiej, gdy słowo „własność” zmienić na „własność środków
produkcji” (notabene w popularnych, propagandowych wypowiedziach socjalistów
różnych czasów i różnej obediencji znaleźć można i takie, w których podkreśla się
stary wiek wyzyskiwaczy, który czyni ich jeszcze bardziej odrażającymi).
Z drugiej strony w pierwszych fazach industrializacji (a także intensyfikacji rolnictwa) zmniejsza się społeczna przestrzeń dla starych członków grup nieelitarnych,
robotników i chłopów, gdzie warunkiem egzystencji jest ciężka praca fizyczna, a ubogie rodziny stają przed dylematem, kogo i w jakim zakresie są w stanie utrzymać
(można tu wspomnieć o znanym na wsi polskiej zjawisku tzw. wycugu, będącego
jednym z tematów artykułów Włodzimierza Mędrzeckiego i Urszuli Lehr w tomie II
niniejszego wydawnictwa). Warto zauważyć, że w kontekście wzrostu tempa przemian ekonomicznych, a zwłaszcza technicyzacji różnych gałęzi gospodarki, znajduje
się tu miejsce na zastosowanie znanej, klasycznej koncepcji znakomitej amerykańskiej
socjolożki Margaret Mead o społeczeństwach tradycyjnych tzw. postfiguratywnych,
gdzie niezbędny zakres wiedzy i umiejętności przekazywanych młodemu pokoleniu
przez starsze nie zmienia się i dokonuje się przede wszystkim w rodzinie, budując
autorytet seniorów, i prefiguratywnych — gdzie rośnie rola szkoły i nowych technik pracy zawodowej czy technik komunikacji, nieznanych dziadkom, a nawet ojcom
(por. wzmiankę w artykule Bartłomieja Gapińskiego w tomie II). Chciałbym z pewnym zdziwieniem skonstatować, że w przeglądanych przeze mnie dziełach syntetycznych o historii starości nie natrafiłem na przypadki zastosowania tej teorii.
We wspominanej już A History of Old Age najnowsza historia starości gdzieś od
początku XX w., a zwłaszcza od końca I wojny światowej, wydaje się dość optymistyczna — zwłaszcza że pisana jest jednak z perspektywy społeczeństw zamożniejszych i w latach przed kryzysem ekonomicznym zapoczątkowanym w 2008 r. Jak
twierdzą autorzy tego tomu zbiorowego, fatalne skutki pierwszej fazy modernizacji zostały przezwyciężone. Oto rozwój systemów emerytalnych i opieki społecznej
sprzyja emancypacji ludzi starych i ich niezależności. W coraz większym stopniu ich
egzystencja nie zależy już od rodziny czy tradycyjnych instytucji opiekuńczych. Dotyczy to coraz liczniejszych grup społecznych, nie tylko elit. Osiągnięcia medycyny,
lepsze odżywianie, zdrowszy tryb życia wydłużają wiek i łagodzą skutki dolegliwości wieku starczego. W ostatnich dziesięcioleciach XX w. mnożą się już stowarzyszenia ludzi starych i dla ludzi starych. Mamy do czynienia z wysypem poradni i szpitalnych oddziałów geriatrycznych, związków emerytów i rencistów, kół weteranów,
uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora itp. Starość zostaje dostrzeżona
przez przemysł, usługi i kulturę masową. Seniorzy mają swoje czasopisma, audycje
radiowe i widowiska telewizyjne (a w tych, które adresowane są do szerszej publiczności, uwzględniane są ich rzeczywiste czy domniemane gusty). Rodzi się kategoria „woopies” (well–oﬀ older persons), oczywiście w kontrapunkcie do „yuppies”.
Przepełnione są nimi hotele, pensjonaty i sanatoria, a biura podróży prześcigają się
w adresowanych do nich ofertach, które przynoszą zyski znacznie wyższe niż usługi
dla młodych ludzi wędrujących z plecakami. Istotne też, że współczesna tendencja
do uczynienia świata bardziej przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza
odpowiedniego ukształtowania wspólnej przestrzeni z myślą o nich, zmienia możliwości uczestniczenia seniorów w życiu publicznym, ułatwia im wychodzenie poza
progi własnego mieszkania i sprzyja zalecanej przez gerontologów i geriatrów aktywizacji. Tak mniej więcej wygląda nowy, wspaniały, ponowoczesny świat. Oczywiście sytuacja przedstawia się gorzej, gdy autorzy wspominają o „społecznych
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nizinach” albo wychodzą poza ścisły krąg cywilizacji euroatlantyckiej, ale w opracowaniach syntetycznych zdarza się to stosunkowo rzadko.
Gdy mowa o czasach nieco wcześniejszych, zwłaszcza o pierwszej połowie
XX w., zwraca się jeszcze uwagę na populacje, w których na skutek migracji lub
strat wojennych, dotykających w większym stopniu młode pokolenie, dochodzi
do lokalnych, nieraz na znaczą skalę, nadreprezentacji osób starszych. Jest to pole
umożliwiające obserwowanie, jakie pociągało to za sobą skutki społeczno–kulturowe, pole, jak się zdaje, niedostatecznie jeszcze wykorzystane, a przecież istotne,
jeśli uwzględnić dramatyczną perspektywę bliskiej już demograficznej starości społeczeństw europejskich.
W pracach z ostatnich lat widać coraz wyraźniejsze wpływy antropologii kulturowej, także w publikacjach historyków na temat starości, co zdaje się stanowić część ogólniejszej tendencji. Mamy więc do czynienia z nowym stosunkiem do źródeł ikonograficznych, inspirowanym bardzo ostatnio popularną antropologią ciała (zob. w tomie II
niniejszego zbioru artykuł Agnieszki Rosales Rodriguez7). Wydaje się też, że kulturowa
historia starości przenika powoli, choć w niewielkim zakresie, do syntez niejako wyższego rzędu, tj. ogólnych historii społeczeństwa czy kultury, w których uprzednio była
nieobecna. Oto w niedawno wydanej po polsku książce Wolfganga Reinharda Życie po
europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności (Warszawa 2009, ss. 904; niemiecki pierwodruk ukazał się w 2004 r.), która ma być, jak pisze autor, zarysem historycznej
antropologii kultury naszego kontynentu, ciału poświęcona jest osobna część (mniej
więcej 1/3 całości), gdzie mowa o płci, zmysłach, wyżywieniu i o poszczególnych fazach
życia. W tych ramach znajduje się kilkudziesięciostronicowy rozdział szósty, zatytułowany Wiek życia i śmierć. O starości mówi się w nim niemało, a bogata bibliografia znacznie ułatwiła wstępną orientację. W omawianym ustępie książki Reinharda pojawia się
też perspektywa gender — choć jest to tylko wzmianka o różnicy między starością mężczyzn i kobiet oraz o tym, że kwestia ta wymaga dalszych badań i że nie powinno się do
późnego wieku bezkrytycznie stosować na zasadzie ekstrapolacji naszej ogólnej wiedzy
na temat ról społecznych obu płci oraz ich wzajemnych relacji. Notabene problematyka
ta bywała już przedmiotem opracowań szczegółowych, a nawet syntetycznych8. Wymieńmy w tym miejscu wydany w 2001 r. tom zbiorowy pod redakcją Lynn Botelho
i Pat Thane zatytułowany obiecująco Women and Aging in British Society since 1500, do
którego niestety nie byłem w stanie dotrzeć. Podobnie jak do innych interesujących (sądząc po tytułach) pozycji, jak np. Vincent Gourdon, Histoire des grands–parents (Paris
2001, książka obejmuje okres od XVII do XX w.); Domenica Toelle, Altern in Deutschland
(w okresie od 1815 do 1933 r.), Grafschaft 1996 albo Elise Feller, Histoire de la vieillesse en
France (w przedziale 1900–1960) (Paris 2005), i wielu dalszych.
Jak na tym tle wygląda dorobek polskiej nauki historycznej i nauk pokrewnych?
Generalnie rzecz biorąc, nie najlepiej. Wiele z sygnalizowanych tu książek jest w Polsce nieobecnych, nie są też recenzowane i nic nie wskazuje, aby były na szerszą skalę
czytane. Nie mogły więc odgrywać inspirującej roli. Własnych publikacji, polskich
i Polski dotyczących, jest niewiele. Brak chyba historyków, którzy wybraliby starość
jako główny temat swoich zakrojonych na wiele lat badań. Z publikacji ambitniejszych i solidniejszych, choć zwięzłych studiów źródłowych, wymienić by można tyl7

„Matka odchodzi” — kulturowa konstrukcja starości i jej nowoczesne reprezentacje.
Na gruncie polskim kwestie te rozważano wyłącznie z perspektywy socjologów, por. Trzeci
wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, red. E. Zierkiewicz, A. Łysiak, Wrocław 2006.
8
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ko parę artykułów, jak np. Grzegorza Myśliwskiego, Starość i długowieczność w Polsce
do połowy XVI wieku („Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, nr 3, s. 169–
178), Andrzeja Wyczańskiego, Opieka nad ludźmi starymi na wsi polskiej w XVI w.,
[w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992), czy Michała Kopczyńskiego, Starość nie radość? Ludzie starzy na wsi kujawskiej schyłku XVIII stulecia („Zapiski
Historyczne” 61, 1996, z. 4, s. 45–64). Jednym z niewielu przykładów nowoczesnego
potraktowania tematu z uwzględnieniem interdyscyplinarnej perspektywy (zwłaszcza etnologicznej) i gruntownym wykorzystaniem także źródeł rękopiśmiennych jest
wydana ostatnio rozprawa Bartłomieja Gapińskiego9. Ujęć syntetycznych oczywiście
brak — chociaż... nie do końca.
We wzmiankowanych już wcześniej, całkiem licznych publikacjach gerontologicznych ambicją redaktorów bywa umieszczanie wstępu historycznego — zwykle
powierzchownego i pełnego usterek. Również tomy zbiorowe przedstawicieli tej dyscypliny rozpoczyna czasami jakiś artykuł o tym, jak to bywało ze „starością w przeszłości” — bo nie są to raczej naukowe opracowania historyczne. Dla przykładu: staraniem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
ukazał się w 2008 r. zbiór artykułów Starość w perspektywie studiów pedagogicznych
(red. Astrid Tokaj), który inauguruje ponadtrzydziestostronicowy tekst Obraz starości
w piśmiennictwie (jakim i gdzie, tego się nie dowiadujemy) pióra Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Rataja. W środku — kilkanaście fraz zaczerpniętych z Georges’a Minois — ale w przypisie przywołany jest też Grzegorz Myśliwski — po czym następują
pracowite wypisy z trzech źródeł: Galla Anonima, Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja oraz jednego z traktatów Jana Amosa Komenskiego, bo to pedagog i w Lesznie
czas jakiś bawił. Refleksji nad znaczeniami i kontekstami niestety brak.
Nieco inaczej przedstawia się nasz temat, jeżeli sięgnąć po prace innych niż historycy humanistów, np. historyków filozofii. Przykładem refleksji poważnej, choć może
nieco jednostronnej, niech będzie książka Leona Dyczewskiego, kierownika katedry
socjologii kultury na lubelskim KUL, zatytułowana Ludzie starzy w społeczeństwie i kulturze (Lublin 1994). Interesującymi można także nazwać niektóre publikacje historyków literatury. Wymieńmy dwa tomy zbiorowe: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. Stefan Kruk, Elżbieta Flis, Lublin 2006 (UMCS, 670 stron)
oraz Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, red. Adrian Gleń, Irena Jokiel,
Marek Szladowski, Opole 2008 (Uniwersytet Opolski, 317 stron). W tej ostatniej pozycji wyróżniono pięć działów: Figury kultury, „Ja” wobec starości, Obrazy starej kobiety,
Pamięć — czas — przeszłość i Starość współczesnych. Zawartość to m.in. szkice o starości konkretnych pisarzy, raczej przypadkowo dobranych (Józef Ignacy Kraszewski,
Aleksander Wat, Miron Białoszewski); znalazła się nawet żyjąca jeszcze wówczas, choć
niewątpliwie niemłoda Wisława Szymborska), dalej idą analizy tekstów i obrazów literackich od Eurypidesa do Różewicza, artykuły w rodzaju Melancholie starości w późnej
twórczości Orzeszkowej, ale i próba ogólniejszego ujęcia w szkicu Tadeusza Sławka Trakt
starego człowieka. Próba polityki starości, gdzie imponująca poziomem intelektualnym
analiza wypowiedzi m.in. Kanta, Kierkegaarda, Heideggera czy Hanny Arendt, a następnie wielu pisarzy o filozoficznym zacięciu. Całość oczywiście niezbyt koherentna
jak w przypadku niemal wszystkich wydawnictw zbiorowych, z niniejszym włącznie.

9

Zob. B. Gapiński, Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939, Poznań 2014.
Warto zwrócić uwagę na obszerną, kompetentnie zestawioną bibliografię (s. 519–543).
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W przedmowie do tej książki zacytowano następujące słowa Philippe’a Arièsa
(z 1985 r.), przytoczone przez Georges’a Minois: „Teraz będzie wiele prac na temat
starych ludzi: już je rozpoczęto. I sądzę, że jeśli ktoś wkroczy na ten ugór, pójdzie
za nim uniwersytecki kombajn i wkrótce powstanie cała biblioteka dzieł o starości”.
Proroctwo to częściowo sprawdziło się w kraju autora tego „bon motu” i w państwach ościennych, ale u nas na razie nie. Zresztą choć trudno tu o precyzję, wydaje
się, że na tak zwanym Zachodzie sytuacja już się ustabilizowała, a liczba odnośnych publikacji, jeżeli nawet się nie zmniejsza, to przynajmniej nie zwiększa. Ich
wysyp wiązał się chyba w jakiejś mierze z wyobrażonym, jeżeli nie rzeczywistym,
wzrostem ciężaru gatunkowego coraz liczniejszych generacji ludzi starych, z esejami na temat rzekomej „old power” (także w kontekście „women’s power” czy
„gays power”). U nas w jakiejś mierze efektem podobnych nastrojów było powołanie do życia w latach 90. Partii Emerytów i Rencistów, ale nie odniosła ona sukcesów i, o ile wiadomo, ledwie wegetuje w klimacie ponownego triumfu dawnych
ideologii. Dzisiejszy dyskurs na temat ludzi starych zaczyna być zdominowany
przez obawy przed załamaniem się systemów emerytalnych. W coraz większym
stopniu towarzyszyć temu będzie niechęć, a może i bunt młodych uznających, że
skazano ich na utrzymywanie następnych pokoleń. 60–latkom nie mówi się już,
że czeka ich świetlana przyszłość na dostatniej emeryturze. Także we Francji, Anglii czy Niemczech. A naukowe studia i eseistyka humanistyczna w jakiejś mierze,
choć z opóźnieniem, są inspirowane zbiorowym zainteresowaniem, odpowiadają
na swoiste społeczne zapotrzebowania. Teraźniejszość stawia wciąż nowe pytania
przeszłości. Niewykluczone, że wskutek tego zmieni się kiedyś tenor wypowiedzi
na ten temat — dziś przeważa głos „pro senectute”, za kilka lat być może zostanie
stonowany lub zastąpiony — jak już bywało w kulturze — wypowiedziami bardziej krytycznymi.
Na razie można było jednak odnieść wrażenie, że „uniwersytecki kombajn”
w odniesieniu do „historii starości” rzeczywiście zaczął w Polsce nabierać tempa.
Oto przegląd wybranych inicjatyw konferencyjnych z 2009–2010 r.
7 grudnia 2009 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii w Warszawie odbyła się
konferencja pt. Starość na ziemiach polskich, zorganizowana przez Andrzeja Klondera. Referaty wygłosili m.in. Maria Bogucka (o starości w twórczości pisarzy
polskiego renesansu i baroku), Michał Kopczyński (o ludziach starych w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie w XVII–XVIII w.),
Cezary Kuklo (o gospodarstwach osób starszych w miastach polskich epoki
późnofeudalnej), Urszula Augustyniak (o dworach starych magnatów w Rzeczypospolitej XVII w.). XIX stulecie reprezentowała jedna tylko Elżbieta Mazur,
z wystąpieniem zatytułowanym: Opieka nad starcami w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, ograniczonym do prezentacji różnych form zbiorowej filantropii,
zwłaszcza przytułków dla ubogich seniorów. O wieku XX nie mówiono w ogóle.
Pokonferencyjne materiały ukazały się jako osobny zeszyt „Kwartalnika Historii
Kultury Materialnej” (50, 2010, nr 1).
15 kwietnia 2010 r. we Wrocławiu zorganizowano studencką konferencję naukową pt. Kulturowe oblicza starości. Z jej programu wymienię tylko jeden interesujący referat, mianowicie: Obraz starości prezentowany w „Naszym Dzienniku” i „Gazecie Wyborczej” autorstwa Anny Pawliny. O ile zdołałem stwierdzić, pokłosie tej
konferencji nie ukazało się drukiem, przynajmniej w formie osobnego tomu. Więcej
szczęścia mieli organizatorzy innej studenckiej konferencji Człowiek wobec śmierci na
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przestrzeni dziejów10. Oczywiście wyciąganie z tego wniosku o jakimś z lekka patologicznym zainteresowaniu rozbudzonej intelektualnie młodzieży starością i śmiercią byłoby pochopne.
Dosyć gorliwy był Wrocław, bo Wydział Pedagogiczny tamtejszego uniwersytetu zorganizował 23–25 czerwca 2010 r. dużą międzynarodową konferencję Edukacyjne i kulturowe oblicza starości. W jej ramach zaprezentowano również dział historyczny. Do tej pory inicjatywa ta nie zaowocowała jednak publikacją.
W tyle nie pozostała Zielona Góra. Jej konferencja, również międzynarodowa,
odbyła się 21–22 października 2010 r. pod hasłem Społeczno–gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie środkowej w czasach nowożytnych — w ramach drugich Zielonogórskich Spotkań z demografią. Zdawać by się
mogło, że chodzi wyłącznie o współczesność, ale przewidziano także blok referatów
Problem starości w historii myśli społecznej.
Podobnych przykładów można przytoczyć więcej. Katalog problemów kolejnych
konferencji jest na ogół dosyć stereotypowy11. Zdarzają się też jednak interesujące
propozycje, uwzględniające np. w jakiejś mierze koegzystencję i konfrontację pokoleń. Na takim właśnie pomyśle oparta została niedawna (21–22 maja 2015 r.) konferencja Dzieciństwo i starość w historiografii, zorganizowana przez Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii UMCS w Lublinie.
Wróćmy jednak na chwilę do historii starości w pracach zachodnioeuropejskich
i amerykańskich. Podobnie jak w przypadku opracowań syntetycznych innych
wielkich tematów z zakresu historii społecznej odnosi się wrażenie, że autorzy nie
przekraczają granicy niemiecko–polskiej lub wręcz linii Łaby. Jeśli chodzi o historyków, starość wydaje się wyłącznie sprawą francuską, angielską, zachodnioniemiecką i włoską — bo dla polepszenia nastroju warto dodać, że z wyjątkiem niektórych
badaczy francuskich nie sięga się również za Pireneje — choćby po przykłady ilustrujące jakieś ogólne tezy. Inaczej mają się sprawy w przypadku etnologów i antropologów kultury, ci jednak z rzadka tylko sięgają w przeszłość. Tymczasem demograficzna analiza tradycyjnych modeli rodziny w zachodniej i wschodniej Europie
wskazuje na zasadnicze odmienności, silnie wpływające również na pozycję ludzi
starych, na większą na wschodzie kontynentu solidarność pokoleń i zakres opieki nad seniorami12. Można oczywiście wyrazić oburzenie lub uznać z satysfakcją
częściową przynajmniej ignorancję owych twórców Histoire de la vieillesse, History
of Aging czy Altersgeschichte. Lepszym wyjściem zdaje się jednak bardziej systematyczne prześledzenie dziejów starości i ludzi starych na ziemiach polskich na tle
porównawczym — czemu ma służyć m.in. niniejsze zbiorowe wydawnictwo.

10
Por. Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów, materiały z VII Ogólnopolskiej Sesji Interdyscyplinarnej z cyklu Historia — różne perspektywy, red. J. Kordel, M. Sas, Warszawa 2011.
11
Por. np. zbiorowy tom Historyczno–społeczne aspekty starzenia się i starości, red. M. Stawiak–
Ososińska, A. Szplit, Kielce–Włocławek 2014, który przynosi pokłosie wcześniejszej konferencji. Wśród składających się na niego tekstów dominują przyczynki (np. o opiece nad
seniorami prowadzonej przez Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności), zdarzają się też jednak próby opracowania szerszych nieco zagadnień (np. M. Nawrot–Borkowska, „Życie długie
i starość zdrowa”: w świetle poradników z zakresu higieny i lecznictwa z II połowy XIX i początków
XX wieku, s. 38–64).
12
Zob. artykuł M. Szołtyska, Mikrodemografia rodziny staropolskiej: kategorie współmieszkania
a rodzinne sytuacje opiekuńcze ludzi starych (w niniejszym zbiorze).
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Starość i inne okresy życia
w konceptualizacjach historyków
epoki przednowoczesnej

„N

ieszczęsny! W jakimż to wieku czekały mnie miłość i zazdrość, manowce i zasadzki, fałszywe przysięgi i łzy bezsilnej złości, niepokoje serca i westchnienia
tłumione szlochem [...]! Od [...] lat moje serce było martwe [...]. Od dawna mieszkałem
samotnie, nie odzywałem się do nikogo; zapomniałem o tkliwych rozmowach serc [...].
Moi przyjaciele poumierali... Zostałem sam, zapomniany kłos pośród pola, przez które przeszedł Czas ze swoją kosą. Pracowałem w dzień; wieczorem, posępny i samotny
jak puchacz, jak on opuszczałem swój dom i błądziłem po ulicach obcy wszystkiemu,
co żyje” — tak rozpoczyna autobiograficzną opowieść o ostatnim romansie w swym
życiu „klasyk spod ciemnej gwiazdy” powieści schyłku XVIII w., Nicolas Edme Restif
de la Bretonne. Żałosny starzec, który zadurzył się w nastoletnim dziewczęciu, widząc
w nim wcielenie wszelkich cnót — zupełnie niesłusznie, jak się wkrótce miało okazać.
Z iście masochistyczną zawziętością starał się jednak związek ten utrzymać, pomimo
poniżenia i zgryzot, które dostarczała mu stale jego bogdanka, będąc świadomym, że
w swym podeszłym wieku i tak na więcej nie zasługuje. Czas wyjawić, ile lat liczył
sobie nasz bohater, co — przy obsesyjnym wręcz uwielbieniu Restifa dla dat i kalendarzy — zawiera sam tytuł powieści: Ostatnia przygoda czterdziestopięcioletniego mężczyzny1. Zastanawiający kontrast między wiekiem bohatera a przygnębiającymi opisami
jego starczej samotności poczuł się w obowiązku wyjaśnić sam tłumacz dzieła, pisząc
w przypisie: „Według pojęć osiemnastowiecznych mężczyzna czterdziestopięcioletni jest już starcem”2. I jakkolwiek uwaga ta jest w gruncie rzeczy błędna — senilna
atmosfera dzieła wynika raczej z osobowości i charakteru erotycznych fascynacji autora — to jednak wskazuje na ważny problem dla naszego rozumienia przeszłości:
historyczność pojmowania „okresów życia” człowieka, w tym starości.
Historycy od dawna byli świadomi tego problemu, chętnie przywołując anegdotyczne przykłady nieprzystawalności wieku niektórych postaci historycznych do
ich społecznych ról. Stronice dzieł historycznych wypełniały zatem dzieci, stające
na ślubnym kobiercu i machające mieczami, albo starcy wszczynający burdy czy
płodzący potomstwo z nastoletnimi połowicami. Jednak systematyczne badania
1

N. E. Restif de la Bretonne, Ostatnia przygoda czterdziestopięcioletniego mężczyzny. Opowieść
pożyteczna dla niejednego czytelnika, przeł. i wstęp R. Engelking, Warszawa 1989, s. 25–26.
2
Ibidem, s. 277 (przyp. 4).
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na temat cyklu życia jednostki w przeszłości rozpoczęły się dopiero u schyłku lat
50. XX w., wraz z wdrożeniem przez Louisa Henry’ego projektu badań historycznych w paryskim Institut national d’études démographique i o dekadę późniejszym
powołaniem The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure przez Tony’ego Wrigleya i Petera Lasletta. Początkowo jednak głównym polem
badań demografów historycznych stały się liczebność i struktura zaludnienia, dalej
płodność i struktura rodziny, a starość musiała poczekać na zainteresowanie badaczy. Pionierskimi dziełami w tym zakresie były Old Age in European Society: The Case
of France Petera N. Stearnsa (New York 1976) i Histoire de la vieillesse en Occident de
l’Antiquité à la Renaissance Georges’a Minois (Paris 1987)3. Od tego czasu książki dotyczące historii starości zaczęły się mnożyć i na początku XXI w. można było już
je liczyć w dziesiątki4. Podjęcie tej tematyki w ostatniej ćwierci zeszłego wieku tłumaczy się zwykle „zapotrzebowaniem społecznym”, wynikłym ze „starzenia się”
społeczeństw Zachodu, choć wydaje się, że równie ważne były tu względy osobiste,
autobiograficzne autorów. Co prawda wcześniej historycy również się starzeli, ale
temat podjęła dopiera ta generacja badaczy, która wcześniej wypracowała metody
demografii historycznej, historii społecznej czy historii mentalności.
Wszelako poniższe rozważania nie mają ambicji stworzenia zarysu dziejów badań historycznych nad starością. Ich przedmiotem są sposoby konceptualizowania
przez historyków okresów życia człowieka jako przedmiotu badań, ze szczególnym uwzględnieniem starości. Wybierając któryś (lub wszystkie) z okresów życia
człowieka jako przedmiot swojego zainteresowania, historyk staje bowiem przed
koniecznością bliższego określenia, czym dokładniej będzie się zajmował. Badacz
przeszłości znajduje się tu w sytuacji mało komfortowej, gdyż na określenie to wpływają trzy systemy pojęć:
1. współczesny historykowi: to oczywiste, że historyk jest dzieckiem swojej epoki
i stosuje zasób pojęć dla niej charakterystyczny. Co więcej, ma obowiązek „przetłumaczyć” kulturę przeszłości na współczesny, zrozumiały dla odbiorcy język,
dlatego też pisząc o „starości” czy „młodości”, musi brać pod uwagę, co pod
tymi terminami rozumieć będą odbiorcy jego pracy;
2. naukowy: obowiązkiem historyka jest również zastosowanie elementów analizy
naukowej dla swojej interpretacji przeszłości. Przełamując zasady „rozumienia potocznego”, badacz ucieka się zatem do modelowania i standaryzacji oraz odwołuje
się do osiągnięć innych nauk, zarówno humanistycznych i społecznych, jak i eksperymentalnych. W przypadku starości jako przedmiotu badań musi zatem brać pod
uwagę, co na jej temat mówi współczesna socjologia, antropologia czy medycyna.
3. historyczny: ten system pojęć wynika z pracy źródłowej historyka i stanowi jego
pole badawcze. Zasadniczo nie powinien wpływać na konceptualizacje historyka, gdyż wprawdzie ma on za zadanie zrozumieć sposób myślenia ludzi z przeszłości, ale nie przyjmować go za swój. Jednak nierzadko historyk mu ulega, co
jest o tyle zrozumiałe, że jednym z etapów jego pracy jest zrozumienie przeszłości przez pryzmat ówczesnych kategorii.
Jakie zatem sposoby konceptualizacji okresów życia ludzkiego dają się wyróżnić w pracach historyków? Przede wszystkim zwracają oni uwagę na koncepcje hi3
Tłum. polskie: G. Minois, Historia starości: od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995.
4
S. R. Ottaway, The Decline of Life. Old Age in Eighteenth–Century England, Cambridge 2004,
s. 277 nn.
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storyczne. Od czasów antycznych w europejskim piśmiennictwie (a także sztukach
pięknych) funkcjonuje podział na trzy, cztery bądź siedem okresów życia ludzkiego5. W najpopularniejszym układzie czwórkowym były to: dzieciństwo, młodość,
dojrzałość i starość. Tego typu konceptualizacja aż do niedawna wydawała się historykom zupełnie naturalna i neutralna, a koncepcje — gotowe do zastosowania
w opracowaniu historycznym. Problem polega jednak na tym, że przednowoczesne
opisy „okresów życia” w niewielkim stopniu oddają jakąkolwiek historyczną rzeczywistość społeczną. Nie służyły one bowiem jej opisowi, a nawet nie ukazywały
typów idealnych. Celem ich była refleksja filozoficzno–moralna o erudycyjnym charakterze. W istocie pomocne mogą one być raczej jako źródło do historii ludzkiej
myśli niż historii starości czy innych okresów ludzkiego życia. Przejęcie przez badacza owych historycznych koncepcji grozi ponadto nieświadomym wprowadzeniem
do dyskursu naukowego aksjologii czy estetyki rodem z badanej epoki. Filozoficzno–moralne koncepcje okresów życia ludzkiego miały bowiem silny charakter wartościujący. Wyraźnie cechuje on część badań historycznych nad starością, których
autorzy wiele miejsca poświęcają tak subiektywnym kategoriom jak brzydota czy
mądrość i rozwaga6.
Przeciwstawną metodą konceptualizacyjną jest narzucenie na informacje źródłowe zewnętrznej wobec nich, a ścisłej i „obiektywnej” siatki interpretacyjnej7.
W tym kierunku podążają badania demograficzne8. Najprościej jest, oczywiście,
podzielić ludzi na kategorie wedle wieku, czyli liczby przeżytych lat. Pierwszą
chyba tabelę demograficzną sporządził w ten sposób słynny astronom Edmund
Halley w 1693 r. dla Wrocławia (zob. il. 1)9. Stąd już niedaleko do niezwykle popularnej wizualizacji danych demograficznych w postaci piramidy wieku i płci.
Konstruowanie tego typu liczbowych obrazów dawnych społeczeństw umożliwił rozwój różnego typu dokumentacji o charakterze statystycznym, jaki nastąpił wraz z kształtowaniem się nowoczesności. Już metryki parafialne pozwalają
na tworzenie wykresów wieku populacji. Znacznie mniej wiarygodne pod tym
względem są natomiast spisy parafialne, gdyż wielu ludzi, zapytanych o wiek, nie
potrafiło udzielić dokładnej odpowiedzi, zaokrąglając liczbę swoich lat do liczb
parzystych, podzielnych przez pięć czy wręcz do dziesiątek — to ostatnie głównie
w przypadku ludzi starych. Świadomość własnego wieku, wyrażonego w latach
5
Por. T. G. Parkin, Old Age in the Roman World: A Cultural and Social History, Baltimore 2003,
s. 16.
6
Zob. np. studia ze zbioru Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected Topic, red. A. Classen, Berlin 2007; por. też M. Bogucka, Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010,
nr 1, s. 61–70.
7
Por. P. Johnson, Historical Readings of Old Age and Ageing, [w:] Old Age from Antiquity to Post–
Modernity, red. P. Johnson, P. Thane, London 1998, s. 3–8.
8
W historiografii polskiej zob. np. C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998; M. Kopczyński,
Starość nie radość: Ludzie starzy na wsi kujawskiej schyłku XVIII stulecia, „Zapiski Historyczne”
56, 1996, z. 4, s. 45–64; R. Poniat, Starość ludzi luźnych. Aspekty demograficzne i ekonomiczne
(w niniejszym tomie).
9
E. Halley, An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables
of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to ascertain the Price of Annuities
upon Lives, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London” 17, 1693, s. 596–610,
654–656.
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bezwzględnych, upowszechniła się wraz z biurokratyzacją ludzkiego życia w nowoczesnym państwie, począwszy od schyłku XVIII w. Obowiązek szkolny, służba
wojskowa, osobowość prawna czy prawa polityczne zostały uzależnione od wieku
i osadzone w cyklu życia jednostki. Od schyłku XIX w. zaczęła się pojawiać jeszcze jedna cezura, nas tu najbardziej interesująca — wiek emerytalny. Rewolucja
francuska, znosząc wszelkie podziały społeczne o feudalnych korzeniach w imię
egalitaryzmu, z wieku człowieka uczyniła jedyną akceptowalną (obok płci) kategorię identyfikacji społecznej. Uznając ją za „naturalną”, zinstytucjonalizowała ją
i „usakralizowała” przez włączenie do kalendarza świąt rewolucyjnych uroczystości ku czci epok życia, w tym i starości10.
Umiejętność określenia swego wieku w latach pozwoliła na pewną formalizację
i standaryzację „okresów życia”, a także na ich zwielokrotnienie. W tej formie trafiły
w XIX w. do rodzącej się kultury popularnej za pomocą, na przykład, takich jarmarcznych rycin jak ta wydana w Nowym Jorku w 1848 r. (zob. il. 2). Warto zauważyć, że okresów życia jest na tym sztychu już 11, ale również zachowano ich ścisłe
wartościowanie, przy czym hierarchizacja jest wręcz nachalnie uproszczona w stosunku do dawnych schematów przez wykorzystanie wschodzących i opadających,
niczym podium, stopni oraz powiązanie poszczególnych faz z różnymi gatunkami
zwierząt, których popularna charakterystyka ma symbolicznie przedstawiać wartości danego wieku człowieka. Wedle twórców ryciny życie składa się zatem ze stopniowego rozkwitu i powolnego upadku. Apogeum, czyli wiek dojrzały, przypada
na 50. rok życia.
I tu wracamy do problemu piramidy wieku: jeśli nawet uda nam się wydzielić
i policzyć pięcio– lub dziesięcioletnie kohorty, to w którym miejscu wykresu zaczyna się starość? Wedle opisywanej wyżej ryciny pięćdziesiątka to pełnia życia, pół
wieku wcześniej 45–letni Restif pogrążał się w smutkach starości. Poczucie wieku
jest zatem zbyt subiektywne, żeby pozostawić je samookreśleniu każdej jednostki
ludzkiej. Historycy, analizujący dane demograficzne, chętnie przyjmują zatem jakąś
konkretną liczbę lat jako początek starości. Dla epoki „przedemerytalnej”, dla której
nie możemy wykorzystać regulacji o charakterze prawnym, jest to często 65. rok
życia, a więc właśnie współczesny wiek emerytalny. Czasem ów statystyczny początek starości cofa się do 60., a nawet 55. roku życia, w apriorycznym i raczej nieuzasadnionym założeniu, że „kiedyś ludzie starzeli się szybciej”. Taka konceptualizacja całkiem skutecznie obiektywizuje przedmiot badania, ale mało mówi o samej
starości, która jest w większym stopniu kategorią kulturową niż wiekową.
Badaczom analizującym dane masowe przychodzi jednak w sukurs inna koncepcja, która w znacznym stopniu rozwiązuje problem subiektywności określenia
epoki życia. Chodzi o koncepcję tzw. cyklu życia, która w najogólniejszym zarysie nawiązuje do przednaukowych wyobrażeń życia ludzkiego uporządkowanego
w okresy o różnych właściwościach, ale uzasadnienia tego podziału szuka nie w pojęciach moralnych i estetycznych, lecz w zjawiskach biologicznych i społeczno–ekonomicznych.
Próba bezpośredniego zastosowania w badaniach historycznych medycznych
wyróżników okresów życia skazana jest jednak z góry na porażkę, przynajmniej
gdy chodzi o badania nad starością. Jeśli medyczna definicja starości widzi w niej

10

S. Perovic, The Calendar in Revolutionary France. Perceptions of Time in Literature, Culture, Politics, Cambridge 2012, s. 6–7.
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Ilustracja 1. Tabela z podziałem ludności Wrocławia na lata i okresy życia, sporządzona
przez Edmunda Halleya w 1693 r. Warto zwrócić uwagę, że sumując liczby roczne w okresy,
Halley zastosował jednostkę podziału 7 lat, kontynuując w ten sposób spekulatywną, hipokratejską tradycję dzielenia ludzkiego życia na okresy siedmioletnie (E. Halley, An Estimate
of the Degrees of the Mortality of Mankind, Drawn from Curious Tables of the Births and Funerals
at the City of Breslaw..., „Philosophical Transactions of the Royal Society of London” 17, 1693,
s. 600).

„ogół zmian biologicznych zachodzących w ciele człowieka”, takich jak zużycie
narządów czy zmniejszona regeneracja komórek, to dane takie są poza zasięgiem
historyka wszystkich epok poprzedzających medykalizację życia człowieka i powstanie statystyki medycznej. Niemniej jednak i badacze dawniejszych epok usiłują wyróżnić w swoich koncepcjach jakieś kategorie biologiczne, które wydają
im się — to znany kompleks humanistyki — jakoś szczególnie obiektywne i naukowe. Ze względu na charakter istniejących źródeł masowych do badań nad cyklem życia człowieka owe kategorie biologiczne zostały jednoznacznie powiązane
z seksualnością. I tak: dzieciństwo kończyłoby się wraz z osiągnięciem dojrzałości
płciowej, następująca potem młodość za swój kres miałaby średni wiek zawierania
małżeństwa, w końcu ów czas dojrzały przechodziłby w starość wraz z przekwitaniem. Wszystkie te cezury, z wyjątkiem średniego wieku małżeństwa, ustalane
są za pomocą analizy płodności, czyli — w praktyce — na podstawie rejestracji
urodzeń lub chrztów. Oczywiście, nie brak zastrzeżeń do tej metody. Po pierwsze:
konkretne dane statystyczne dotyczą niemal wyłącznie kobiet. Na przykład wiek
osiągnięcia dojrzałości płciowej ustala się, odejmując stosowny okres od pierw-
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Ilustracja 2. Okresy życia człowieka, wyobrażone na popularnym druku z połowy XIX w.:
The Life and Age of Man, Stages of Man’s Life from the Cradle to the Grave, New York: James Baillie,
c1848, zbiory Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, LC–USZ62–2852, http://www.loc.
gov/pictures/item/2006686267/.

szych porodów młodych matek11. Jak jednak ustalić wiek osiągnięcia dojrzałości
seksualnej mężczyzn? Podobnie ma się sprawa z końcem okresu płodnego: ten
również da się ustalić statystycznie jedynie dla kobiet. Po drugie, metoda ta niemo zakłada, że społeczeństwa dawne nie stosowały żadnych skutecznych metod
ograniczenia płodności, co w świetle najnowszych badań, i to zarówno jakościowych, jak i ilościowych, wydaje się tezą wątpliwą12.
Pewniejsze rezultaty daje odwołanie się do czynników społeczno–ekonomicznych. Można na przykład przeanalizować obyczajowość społeczną. Dawne społeczeństwa europejskie przywiązywały dużą wagę do indywidualnych i grupowych
obrzędów przejścia, zwykle powiązanych dość ściśle z rytuałem i wyobrażeniami
religijnymi. W naszym przypadku jednak tylko obrzęd małżeński jest takim wyra11

Zob. np. P. Laslett, Age at Menarche in Europe since the Eighteenth Century, „Journal of Interdisciplinary History” 2, 1971, nr 2, s. 221–236; E. Shorter, L’âge des premières règles en France,
1750–1950, „Annales Économies Sociétés Civilisations” 36, 1981, nr 3, s. 495–511; E. de La
Rochebrochard, Age at Puberty of Girls and Boys in France: Measurements from a Survey on Adolescent Sexuality, „Population: An English Selection” 12, 2000, s. 51–79.
12
Zob. np. N. E. Himes, Medical History of Contraception, New York 1963; A. Macfarlane, Marriage and Love in England. Modes of Reproduction 1300–1840, Oxford 1986, s. 176 nn.; R. Andorka,
S. Balazs–Kovács, The Social Demography of Hungarian Villages in the Eighteenth and Nineteentch
centuries (With Special Attention to Sárpilis, 1792–1804), „Journal of Family History” 11, 1986,
nr 3, s. 169–192; Ph. Ariès, La contraception autrefois, [w:] Amour et sexualité en Occident, wstęp
G. Duby, Paris 1991, s. 114–131; J. M. Riddle, Eve’s Herbs. A History of Contraception and Abortion in the West, Cambridge, Mass.–London 1997.
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zistym rite de passage, odbijającym zasadniczą zmianę w cyklu życia jednostki. Dwa
inne ważne obrzędy przejścia — chrzest i ostatnie namaszczenie — otwierają i zamykają cykl życiowy, ale nie wpływają na jego przebieg. Szczególnie trudno wskazać jakiś obrzęd przejścia od wieku dojrzałego do starości. W zakresie rytualnym
nie ma tu żadnej jednoznacznej cezury. Niemniej jednak wydaje się, że początek
starości znamionowała w Europie przednowoczesnej poważna zmiana statusu społecznego człowieka, a zmiana ta odbijała się w strukturze rodziny.
Podłoże tej zmiany miało charakter ekonomiczny. Badania demograficzne, badania nad rodziną oraz nad gospodarką pokazują, że najważniejszym czynnikiem
zmiany w cyklu życia człowieka był jego stosunek do pracy i do własności, określany również przez miejsce człowieka w gospodarstwie domowym, rozumianym
jako jednostka produkcyjna13. W ten sposób na wsi europejskiej w okresie przedindustrialnym zidentyfikowano grupę, którą można nazwać „młodzieżą” — byli to
młodzi ludzie (mniej więcej w wieku 14–24 lat), którzy przebywali na służbie poza
swoim domem rodzinnym. Służba taka rozumiana była jako swego rodzaju przyuczenie zawodowe i stanowiła doświadczenie większości młodych ludzi w Europie
na północ od Alp. Wraz z zawarciem związku małżeńskiego człowiek stawał się na
ogół gospodarzem — właścicielem lub zarządcą swego miejsca pracy — i to byłby
okres dojrzałości. Starość zaczynała się w tym układzie wraz z przekazaniem gospodarstwa swemu następcy, z czym z reguły zwlekano tak długo, na ile pozwoliły
siły i zdrowie. W praktyce ważnym czynnikiem popychającym do przejścia do grupy ludzi starych było również owdowienie, zwłaszcza w przypadku kobiet. Starość
oznaczała zatem rezygnację z prestiżowej funkcji gospodarza, wyzbycie się swojego
warsztatu pracy i przejście pod opiekę czy też na tzw. dożywocie u nowej głowy
domu. Miejsce człowieka starego w społeczeństwie determinowałyby zatem nie tylko wiek i ograniczona sprawność fizyczna, ale również brak własności nieruchomej
i organizacyjne (a nierzadko również administracyjne) podporządkowanie ludziom
młodszym, często własnym dzieciom.
Tego typu konceptualizacja starości (jak również innych okresów życia) w okresie przednowoczesnym najlepiej godzi subiektywność oceny etapu życia z czynnikami obiektywnymi, a nawet do pewnego stopnia pozwala wykorzystać dane
liczbowe. Nie lekceważąc pojęć historycznych, badacz może zastosować procedury
standaryzujące i zaproponować model interpretacyjny, uzasadniony również przez
odwołanie do innych nauk, wyżej od historii cenionych za swój scjentyzm — ekonomii czy demografii. Wciąż jednak nie rozwiąże problemu Restifa de la Bretonne,
45–letniego starca.

13
Koncepcję tę na gruncie polskim rozwija np. M. Kopczyński, Cykl życia jednostki na wsi polskiej schyłku XVIII wieku, „Studia Demograficzne” 1997, nr 1 (127), s. 97–115, por. idem, Studia
nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998.
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Starość w perspektywie socjologów.
Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku

Z

1. Starość i ludzie starzy w badaniach socjologicznych

ainteresowanie tematyką starości i starzenia się jako odrębnym zagadnieniem
badawczym wśród socjologów pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero
w drugiej połowie wieku XX. Związane było przede wszystkim ze zmianami demograficznymi, zwłaszcza tymi obserwowanymi w społeczeństwach kręgu euroamerykańskiego: przede wszystkim raptownym spadkiem liczby urodzeń po 1960 r., ale też
ze znacznym wzrostem oczekiwanej długości życia1. W tym czasie w społeczeństwach
zachodnich nastąpił znaczny wzrost (i liczbowy, i procentowy) populacji ludzi starszych. Te widoczne (ale też prognozowane na ich podstawie2) zmiany demograficzne,
mające zasadniczy wpływ na przeobrażenia struktury społecznej, ale też na gospodarkę czy kulturę, stały się impulsem do powołania nowych instytucji mających na celu
inicjowanie i koordynację systematycznych badań empirycznych nad starzeniem się
i jego skutkami3. Stanowiły też podstawę sformułowanych w latach 60. pierwszych
koncepcji teoretycznych dotyczących tego zagadnienia4. Te ostatnie miały zasadniczy
wpływ zarówno na kierunki badań, jak i podejmowaną w ich ramach problematykę:
badaczy interesowała satysfakcja z życia osób starszych, ich miejsce w społeczeństwie
i stosunki z rodziną, znaczenie i rola kręgów przyjaciół i znajomych.
Choć w krajach bloku wschodniego sytuacja demograficzna była zdecydowanie
odmienna, zachodnioeuropejski dyskurs naukowy dotyczący starości i starzenia się
miał zasadniczy wpływ na badania tu prowadzone. W Polsce za prekursora systematycznych studiów nad tym zagadnieniem uważa się Jerzego Piotrowskiego, badacza, który jako pierwszy rozpoczął studia porównawcze, włączając się w pierwszej połowie lat 70. w międzynarodowy projekt podejmujący problematykę miejsca
ludzi starych w społeczeństwie i rodzinie5. Choć od tego czasu pojawiło się wiele
ważnych publikacji dotyczących m.in. sytuacji ludzi starszych, sposobów ich po1
Oczekiwana średnia długość życia w chwili urodzenia w Stanach Zjednoczonych wzrosła
z 47,3 w 1900 r. do 76,9 w roku 2000; za: A. E. Willson, The Sociology of Aging, [w:] 21st Century
Sociology, eds C. D. Bryant, D. L. Peck, 2008, p. 148.
2
Mówiono wręcz o apokaliptycznej demografii i panice demograficznej.
3
Gerontological Society of America powstało w 1945 r.
4
A. E. Wilson, The Sociology of Aging...
5
J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973.
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strzegania czy ról społecznych, a polscy naukowcy brali udział w wielu badaniach
międzynarodowych6, dopiero od kilkunastu lat tematyka ta zaczyna zyskiwać na
znaczeniu.
Wzrost zainteresowania w ostatnich latach „starością”, „starzeniem się”, „ludźmi starszymi”, „seniorami”, „przedstawicielami trzeciego wieku”, „ludźmi dojrzałymi” zaowocował kolejnymi debatami prowadzonymi wśród socjologów7. Starość
i ludzie starzy coraz częściej stają się obiektami zainteresowania zarówno socjologów ilościowych, jak i jakościowych. Ich sytuacja i poglądy omawiane są w cyklicznych badaniach socjologicznych prowadzonych przez różnego typu ośrodki badawcze8, zaś pozyskane w ten sposób wyniki badań i obserwacji, stają się coraz częściej
impulsem do rozpoczęcia różnego rodzaju projektów społecznych9 oraz powodują
wzrost zainteresowania działalnością instytucji już istniejących, takich jak uniwersytet trzeciego wieku. W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych publikacji autorstwa przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych, w których te zagadnienia
nie są przywoływane jedynie na marginesie rozważań, lecz stanowią główny temat
coraz większej liczby artykułów naukowych10 i monografii11. Warto też zaznaczyć,
że zjawiska związane z szeroko pojmowaną starością coraz częściej stanowią główny temat badań inter– i transdyscyplinarnych, angażujących nie tylko socjologów,
ale też antropologów, psychologów czy politologów.
Ten zwrot ku problematyce starości okazał się na tyle znaczący, iż można już
mówić o wyodrębnieniu się także w Polsce nurtu badań określanych jako gerontologia społeczna. To nauka zajmująca się procesami i zjawiskami społecznymi,
psychologicznymi, ekonomicznymi i demograficznymi, które są przyczynami lub
następstwami starzenia się tak jednostek, jak i całych społeczeństw12. W jej ramach
wyróżnia się gerontosocjologię, która kładzie nacisk na społeczne skutki starzenia
się społeczeństw, w tym procesy i zjawiska związane z coraz liczniejszą i bardziej
zróżnicowaną zbiorowością, jaką tworzą ludzie uznawani za starych13.

6

B. Bień, Wpływ pozaontogenetycznych uwarunkowań starzenia na zdrowotną i psychosocjalną sytuację ludzi starych: 15–letnie przekrojowo–sekwencyjne badania kohortowe ludzi starych w Białymstoku, Białystok 1996; B. Tryfan, Wiejska starość w Europie, Warszawa 1993.
7
Temat Starzenie się w przebiegu życia jednostki w warunkach dynamicznych przemian był jednym
z wątków XIV Zjazdu Socjologicznego w Krakowie.
8
Centrum Badania Opinii Społecznej prowadzi od kilkunastu już lat badania, w ramach których pojawiają się pytania na temat starości w Polsce. W listopadzie 2009 r. CBOS opublikował raport z badań zatytułowany Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF [dostęp: 25.06.2015].
9
Przykładem może być tu projekt Archipelag Pokoleń, kurs interdyscyplinarny dla osób w wieku 50 lat i więcej, realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
10
Np. J. Zalewska, Starość a przemiany więzi społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 3;
M. Niezabitowski, Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej. Problemy teoretyczne i potrzeby badań, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 4.
11
Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, red. J. Skrzypaszek, M. Chorobik, Kraków 2011; M. Niezabitowski, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, Kraków 2007;
Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. Ł. Krzyżowski, J. Mucha, Kraków
2011.
12
Ku socjologii starości...; B. Szatur–Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
13
B. Szatur–Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej...
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2. Przyczyny wzrostu zainteresowania starością
wśród badaczy społecznych
Za przyczyny wzrostu zainteresowania polskich socjologów starością i procesami
starzenia się uważa się, tak jak w innych krajach europejskich, przede wszystkim
zmiany demograficzne, a zwłaszcza zmiany struktury demograficznej. Najczęściej
wymieniany jest przy tym widoczny wzrost spodziewanej przeciętnej długości życia. W Polsce — jak wynika z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny — proces ten był wyjątkowo gwałtowny zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.
Dane przedstawione w „Rocznikach Demograficznych” wskazują, iż w 1950 r. spodziewano się, że przeciętna długość trwania życia urodzonych w tym roku mężczyzn wynosić będzie nieco ponad 56 lat, natomiast kobiet prawie 62 lata. W 2013 r.
przewiduje się, że przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosić będzie ponad 73 lata,
kobiet zaś ponad 81 lat. Co istotne, ten proces wydłużania przeciętnej długości życia
gwałtownie przyspieszył na przełomie wieków: tylko w latach 1991–2006 oczekiwane trwanie życia wydłużyło się o mniej więcej pięć lat dla obojga płci14.
Zmiany te okazują się niezwykle szybkie i zasadniczo odbiegają od procesów
demograficznych obserwowanych w poprzednich stuleciach. Nigdy wcześniej
nie stwierdzono i nie prognozowano tak szybkiego wydłużania się życia ludzkiego, a jednocześnie ludzie żyli zdecydowanie krócej. W Europie choćby pod koniec
XIX w. przeciętne trwanie życia ludzkiego nie przekraczało 45 lat, a 70–, 80– czy
90–latkowie należeli do wyjątków15.
Zmienił się także procentowy i liczebny udział osób określanych jako starzy
w społeczeństwie. Doszukiwać się można przynajmniej kilku przyczyn tego stanu
rzeczy. Odwołując się do prac demografów, warto zwrócić uwagę m.in. na obserwowaną obecnie spadającą dzietność kobiet16, mającą istotny wpływ na liczbę urodzeń, a w konsekwencji także na przyrost naturalny17 i zastępowalność pokoleń.
Dla przypadku Polski nie mniej istotne okazują się też migracje, zwłaszcza migracje
zewnętrzne18. Szczególnie ważne dla zmian struktury demograficznej okazały się
tzw. odpływy ludności na pobyt stały, czyli emigracja z kraju, która na sile przybrała po wejściu Polski do Unii Europejskiej i sprawiła, że znacznie spadł udział osób
młodych (zwłaszcza między 25. a 34. rokiem życia) w społeczeństwie.
Zjawisko to sprawia, że w polskim społeczeństwie zasadniczej zmianie ulegają
proporcje pomiędzy kohortami wyróżnianymi ze względu na wiek. Coraz większa
liczba ludzi określanych jako starzy powoduje, iż jako zbiorowość postrzegani są
14

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf [dostęp:
1.02.2012]; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/
rocznik-demograficzny-2014,3,8.html [dostęp: 25.06.2015].
15
T. Schimanek, Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem XXI wieku, „Trzeci Sektor” 2011, nr 25, s. 8.
16
Współczynnik dzietności kobiet w „Roczniku Demograficznym” 2011 oznacza liczbę dzieci, którą urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15–49 lat), przy
założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną
w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu
za niezmienne. „Rocznik Demograficzny” 2011, s. 273, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf [dostęp: 1.02.12].
17
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm?action=show_
archive [dostęp: 1.02.2012].
18
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik
-demograficzny-2014,3,8.html [dostęp: 25.06.2014].
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oni inaczej, ze względu na liczbę zyskują nowe znaczenie i stać się mogą nową siłą
społeczną19.
Należy przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie na
wzrost w ostatnich dziesięcioleciach (zarówno w społeczeństwie polskim, jak i innych społeczeństwach europejskich) odsetka ludzi w tzw. wieku poprodukcyjnym20.
Obecnie w Polsce zbiorowość ta stanowi 1/4 całej populacji21, a w niektórych krajach
europejskich nawet 1/3 populacji. Jej wzrostowa tendencja wymaga wprowadzenia
zarówno nowych rozwiązań systemowych na poziomie państwa, jak i wypracowania nowych wzorców społecznych w stosunkach międzypokoleniowych. Zjawisko
to, będące częścią tzw. drugiego przejścia demograficznego22, okazać się może istotne także dla tych badaczy, których zainteresowania ogniskują się wokół ciągłości
i zmian różnych modeli rodziny, społecznej polityki państwa — generalnie procesów, jakim na przestrzeni czasu ulegały stosunki społeczne.
Wpływ na sposób postrzegania starości miały jednak nie tylko zmiany demograficzne. Równie ważna (o ile nie ważniejsza) była kwestia statusu osób starszych,
związana z wprowadzeniem od końca XIX w. nowych rozwiązań prawnych, na
podstawie których w wielu krajach europejskich powołano powszechne systemy
emerytalne23. Jak zauważa Joanna Zalewska, pojawienie się emerytur sprawiło,
iż „starość została wyodrębniona jako oddzielne stadium życia, zaś człowiekowi
starszemu nadany został status emeryta, pozbawionego konieczności zarabiania na
życie w ramach wynagrodzenia za długoletnią pracę”24. Zmiana ta nie tylko uniezależniła emerytów, gwarantując podstawy egzystencji wcześniej często niepewne
i związane z zamożnością rodziny czy lokalnym rynkiem pracy, ale też przyjętym
w danej społeczności systemem wartości. Sprawiła też, iż osoby starsze czy raczej
ludzie starzy stali się odrębną kategorią społeczną, co miało zasadniczy wpływ na
zdefiniowanie ich jako odrębnej zbiorowości w ramach społeczeństw.
Badacze społeczni zaczęli wyróżniać starość jako fazę życia i badać ją w kontekście relacji, struktur czy hierarchii społecznych. Tym samym dostrzeżono, iż
bez badań nad seniorami nie uda się w pełni prześledzić nie tylko procesów będących efektem zmian technicznych i technologicznych czy tych związanych choćby
z rozwojem medycyny, ale też zmian społecznych, dotyczących m.in. stylu życia
19

J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Polska starość na początku XXI wieku, [w:] Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki, P. Sztompka, Warszawa 2012,
s. 125–141.
20
Wiek poprodukcyjny to według GUS dla mężczyzn 65 lat i więcej, dla kobiet 60 lat i więcej;
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf.
21
Tabl. 3. Szacunki ludności według wieku dla lat 1989–1998a., http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf [dostęp: 1.02.2012].
22
Elżbieta Tarkowska tzw. drugie przejście demograficzne opisuje jako będące „z jednej strony efektem spadku umieralności i wydłużenia się czasu trwania ludzkiego życia, z drugiej
zaś — pochodną przekształceń charakteru i funkcji rodziny, prowadzących do obniżania się
dzietności. W wyniku tych procesów wzrasta w społeczeństwie globalnym, jak i w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, udział ludzi mających ponad 60 lat”. E. Tarkowska, Stary
człowiek w Polsce, „Więź” 2005, nr 10 (cytat na podstawie: http://laboratorium.wiez.pl/teksty.
php?stary_czlowiek_w_polsce&p=5).
23
J. Zalewska, Od emerytury do trzeciego wieku: starość w czasach nowoczesnych, [w:] Krótkie
wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod, red. A. Firkowska–Mankiewicz, T. Kanasch,
E. Tarkowska, Warszawa 2011.
24
Ibidem, s. 212.
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czy więzi społecznych25. Stąd tak wiele uwagi poświęca się obecnie nie tylko rolom
społecznym odgrywanym przez seniorów czy kwestiom związanym z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie, ale też sposobom spędzania wolnego czasu, zaangażowaniu w życie społeczne, prezentowanym postawom i wartościom.

3. Tematy podejmowane przez socjologów
Wzrost liczby osób starszych oraz ich procentowego udziału w polskim społeczeństwie rozpatrywany jest w różnych kontekstach. Kontynuowane są badania nad
tematami podejmowanymi już wcześniej, takimi jak przemiany współczesnej rodziny26, sytuacja ludzi starszych na wsi27 czy zagadnienia społeczne związane z pomocą społeczną i polityką starości28. Coraz częściej towarzyszy im jednak nie tylko
poszerzanie dawnych, ale też odkrywanie nowych pól badawczych.
Wiele z zagadnień wiąże się ze zmianami obserwowanymi dosłownie w ostatnich dziesięcioleciach. Specyficzna dla sytuacji osób starszych w Polsce i w innych
krajach Europy Środkowej i Wschodniej okazała się np. zmiana ustrojowa29. Wielu
badaczy zwraca przy tym uwagę nie tylko na jej wpływ na sytuację ekonomiczną
osób starszych, ale też na liczne konsekwencje społeczne, takie jak deprywacje społeczne odczuwane przez seniorów, problemy tożsamościowe, zmiany stosunku do
emerytów czy dyskryminacja ze względu na wiek30.
Badacze społeczni w swoich pracach wiele miejsca poświęcają jakości i specyfice życia osób starszych, skupiając się przy tym na ich sytuacji ekonomicznej i stanie zdrowia oraz na przemianach więzi społecznych, czyli przekształcaniu i powstawaniu nowych form wspólnotowości, często też powiązań nacechowanych
emocjonalnie31. Tym samym coraz więcej mówi się nie tylko o osobach starszych
w rodzinie oraz w lokalnym środowisku, ale też o ich relacjach sąsiedzkich, kręgu
znajomych i przyjaciół czy nowych formach organizowania się, np. o wolontariacie
osób starszych.
Uwagę socjologów zwraca także konstruowany społecznie obraz starości32. Dotyczy to zarówno wizji starości osób młodych, dla których ten okres życia jest odległą perspektywą, jak i osób w podeszłym już wieku. Zainteresowaniem badaczy
cieszy się obraz starości dominujący w przekazach medialnych i w kulturze popularnej33. Wiele miejsca poświęcają oni funkcjonowaniu seniorów w społeczeństwie
preferującym „kulturę młodości”34, ale też przemianom w sposobie postrzegania
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M. Marody, A. Giza–Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004.
Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Kraków 2006.
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Np. B. Tryfan, Wiejska starość w Europie...
28
P. Szukalski, Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa 2009.
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E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.
30
B. Synak, Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywilizacyjno–kulturowych, w: Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, red. B. Synak, Gdańsk 2000, s. 11 nn.
31
J. Zalewska, Starość a przemiany więzi społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 3, s. 131 nn.
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To idzie starość: postawy osób w wieku przedemerytalnym: raport z badań, red. P. Szukalski, Warszawa 2008.
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H. Palska, Starość i kultura młodości. Jeszcze raz o problemie starzenia się społeczeństwa w Polsce,
[w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2004.
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J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Polska starość na początku XXI wieku...; H. Palska, Starość i kultura
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osób starszych35. Co ważne, wielu z nich skupia uwagę na dominujących obecnie
wzorcach zachowań, stylach życia osób starszych: zarówno tych propagowanych
w mediach, jak i tych obserwowanych w badaniach empirycznych36. Wielu autorów
wyniki prowadzonych analiz interpretuje, nawiązując do zjawisk o szerszym zasięgu, związanych z przemianami kulturowymi37.
Socjolodzy badający przejście od społeczeństw tradycyjnych do ponowoczesnych do wymienionego katalogu problemów dodają pytania o nowe role społeczne
przyjmowane przez osoby starsze (np. fakt, iż obecnie wiele tych osób, dysponując
zasobem, jakim jest stały dochód w postaci emerytury, utrzymuje lub wspomaga
swoje dzieci i wnuki) oraz o wpływ nowych technologii, zwłaszcza Internetu, na
sposób ich komunikowania się i na powstawanie nowych rodzajów powiązań38. Badacze zwracają też uwagę na przemiany systemu opieki nad osobami starszymi39.
Warto też wspomnieć o pracach, w których sytuacja seniorów rozpatrywana jest
w kontekście relacji międzypokoleniowych. Reprezentują one stosunkowo nowy
nurt badań, jednak niezwykle interesujący i ważny dla zrozumienia specyfiki polskiego społeczeństwa. Ukazują bowiem siłę więzi dziadków i wnuków, rolę i znaczenie osób starszych w przekazywaniu szczególnie najmłodszym generacjom wiedzy i pamięci o przeszłości, kształtowaniu ich systemu wartości i postaw40.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat doszło też do znaczącej zmiany w podejściu badaczy do starości i ludzi starych jako tematu badawczego. Przede wszystkim zbiorowość osób starszych nie jest już postrzegana jako kategoria jednolita, lecz przeciwnie — wewnętrznie bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem stylu życia,
wyznawanych wartości, jak i sposobów postrzegania samych siebie i innych. Takie
spojrzenie zachęciło socjologów do odejścia od ogólnego charakteryzowania zmian
dotyczących całej zbiorowości (np. ról społecznych osób starszych) i do podjęcia
badań nad wielością aktywności podejmowanych przez seniorów, różnorodnością
możliwości spędzania wolnego czasu, zróżnicowaniem uwarunkowań wpływających na decyzje o wchodzeniu w nowe grupy społeczne41.
Zmiany w podejściu badawczym dotyczą też sposobu przedstawiania osób starszych. O ile wcześniej tematy rozpraw naukowych dotyczyły przede wszystkim
trudności związanych z opieką nad osobami starszymi, tak wymiernymi, jak i społecznymi jej kosztami, ponoszonymi przez społeczeństwo, o tyle obecnie coraz częściej widoczny jest zwrot ku postrzeganiu starości jako istotnej wartości społecznej.
Stąd coraz częściej pojawiają się prace podejmujące tematykę roli i znaczenia osób
35

J. Zalewska, Starość „przy rodzinie”, starość wykluczona czy trzeci wiek? Przemiana strategii opisywania starości w kulturze popularnej, [w:] Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. E. Tarkowska, Warszawa 2013.
36
Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, red. S. Grotowska, I. Taranowicz, Wrocław 2014.
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Np. H. Strzałkowska, Adaptacja osób starszych do zmian kulturowych, [w:] Ku socjologii starości..., s. 42 nn.
38
Np. W. Kowalik, Starzy i młodzi w Internecie — społeczne konstruowanie generacji w świecie
wirtualnym, [w:] Ku socjologii starości..., s. 227 nn.
39
Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red. B. Kromolicka, Toruń 2005.
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CBOS, BS/8/2001, Co zawdzięczamy swoim dziadkom i babciom. Komunikat z badań, http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_008_01.PDF [dostęp: 25.06.2015]; CBOS, BS/8/2012, Rola
dziadków w naszym życiu, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_008_12.PDF [dostęp:
25.06.2015].
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starszych w wychowywaniu najmłodszych pokoleń, kształtowaniu ich tożsamości
i poczucia zakorzenienia oraz podtrzymywaniu więzi rodzinnych, ale też te wskazujące na wkład pracy (często nieodpłatnej) osób starszych na rzecz całego społeczeństwa42. O zmianie perspektywy badawczej świadczą też badania nad dyskryminacją ze względu na wiek43 jako istotnym problemem społecznym. Ukazują one
nie tylko zmianę dyskursu naukowego dotyczącego starości i starzenia się, ale też
społecznego odbioru osób starszych.
O wzmożonym naukowym zainteresowaniu starością i ludźmi starymi decyduje
także rosnąca wśród socjologów popularność badań jakościowych posługujących
się kategorią doświadczenia i metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego.
Osoby starsze są dla nich cennymi rozmówcami, mogącymi przekazać wiele istotnych informacji nie tylko o własnym doświadczeniu, ale też o świecie społecznym
i zachodzących w nim procesach44.
Ograniczony zakres niniejszych rozważań nie pozwala na przedstawienie i skrótowe choćby opisanie wszystkich zagadnień podejmowanych przez badaczy społecznych, zajmujących się szeroko pojmowaną starością i ludźmi starszymi. Warto
jednak podkreślić, iż nie tylko obejmują one coraz więcej tematów, często nowych,
związanych z rozwojem technicznym czy zmianami cywilizacyjnymi, ale też skutkują coraz bardziej pogłębionymi, szczegółowymi badaniami, ukazującymi rozmiar
i zasięg obserwowanych zjawisk.

4. Definicje „ludzi starych”
Wielość przywołanych wyżej czynników determinujących sytuację osób starszych
sprawia, iż obecnie trudno wskazać jedną, uniwersalną definicję terminu „ludzie
starzy”, zaś jego zakres znacząco zmienił się w ciągu lat. Symptomatyczne jest
choćby to, że hasło „starość” czy „starzenie” nie pojawia się nawet w Encyklopedii
socjologii, wydanej pod koniec lat 90. XX w., zaś informacje związane z tym tematem najłatwiej znaleźć pod hasłem „ludzie starzy”45. W nowszych publikacjach tego
typu mowa jest natomiast o „socjologii starzenia się”46, ale też o wspominanym już
ageizmie czy „wiekiźmie”47, co istotnie zmienia perspektywę ukazywania zjawisk
związanych ze starością i starzeniem się.
Wśród wielu propozycji definicyjnych najczęściej pojawiają się te, które określają
ludzi starych jako zbiorowość, skupiającą osoby o określonym wieku, uprawniającym do przejścia na emeryturę (tu często starość kobiet definiowana jest inaczej
niż starość mężczyzn). Jednostkom należącym do tej zbiorowości przypisywane są
określone role społeczne, wskazuje się też na kierowane ku nim oczekiwania i wymagania.
42
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Zaznaczyć przy tym należy, iż wielu badaczy, zwłaszcza prowadzących badania
ilościowe, opiera się na definicjach proponowanych przez demografów i statystyków, którzy odwołują się do terminów takich jak „próg starości”, tzn. „wiek, po
osiągnięciu którego można daną osobę zaliczyć do grupy ludności w starszym wieku”48, czy „osoby starsze”49. Waga granicy wieku widoczna jest zwłaszcza w analizach ilościowych, wskazujących na znaczące zmiany w sposobie postrzegania starości. Wyniki badań prowadzonych np. przez CBOS50 dowodzą, że w ostatnich latach
wskazywany subiektywnie przez respondentów próg starości się przesuwa. O ile
wcześniej, w ostatnich latach XX w., moment przekroczenia „wieku dojrzałego”
wiązał się ze skończeniem 60 lat, o tyle w 2007 r. granicę tę stanowił 61. rok życia.
Warto zauważyć, iż zmiana ta, związana z wydłużeniem się ludzkiego życia, ma
wpływ na sposób dzielenia go na etapy, a także na sposób rozumienia pojęć często
sobie przeciwstawianych, takich jak „starość” i „młodość”, i tym samym na opisywanie właśnie w tej perspektywie osób uznawanych za seniorów. Należy za Hanną
Palską51 podkreślić, że to nie wiek biologiczny (jednostkowo bardzo zróżnicowany),
ale wiek kalendarzowy okazuje się decydujący o uznaniu danej osoby lub grupy
osób za ludzi starych. Niesie to ze sobą istotne konsekwencje. Zmienia się status
jednostki zaliczonej do grona seniorów, kierowane są wobec niej nowe oczekiwania,
wymaga się od niej podjęcia nowych ról społecznych. (Osoba przechodząca na emeryturę zaczyna korzystać z nagromadzonego kapitału, odchodzi z pracy, co wiąże
się ze zmianą środowiska społecznego. Często oczekuje się od niej, że spełni się
w roli babci bądź dziadka).
Problem związany z opisem kategorii społecznej, jaką są „ludzie starzy”, wynika
także z faktu, iż zbiorowość osób, które można uznać za „stare”, nie tylko zasadniczo się zwiększa, ale też wyodrębnia się i — co ważne — różnicuje. W badaniach
wielokrotnie rozważane są kwestie odmienności starości kobiet i mężczyzn (tu na
uwagę zasługuje zjawisko feminizacji starości), osób z różnym wykształceniem
i o różnej biografii, o różnych dochodach i pozycjach społecznych, mieszkańców
miast i wsi, a nawet tych zamieszkujących różne regiony kraju, np. wschodnią czy
zachodnią część Polski52. Nie ułatwia definiowania także zróżnicowanie omawianej
tu zbiorowości, wynikające z długości życia, o czym wyczerpująco pisze Elżbieta
Tarkowska: „[...] Mówi się także o spotęgowanym, niejako podwójnym starzeniu się
społeczeństw. Polega to nie tylko na wzroście odsetka ludzi w wieku lub powyżej
60 czy 65 lat, ale także na wzroście w tych ramach udziału ludzi bardzo starych, mających ponad 75 lub 80 lat. Prognozy mówią o poważnym wzroście w ciągu najbliższych lat populacji osób mających 90 i 100 lat53... Ludzie starzy są zbiorowością nie
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Najczęściej — jako próg — przyjmuje się jednolicie wiek 60 lub 65 lat bądź wprowadza
się odrębny próg dla mężczyzn — wiek 65 lat, a dla kobiet — 60 lat. W opracowaniach ONZ
stosuje się dla kobiet i mężczyzn wiek jednolity — 65 lat. (Na podstawie: Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_
PLK_HTML.htm?id=LST-POJ1.htm [dostęp: 25.06.2015]).
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tylko liczną, ale i bardzo zróżnicowaną, przede wszystkim ze względu na wiek —
inny sposób życia, inne problemy ma się w wieku lat 60, inne przy przekroczeniu
80 czy 90 lat — i co za tym idzie, stan zdrowia, poziom i formy aktywności, stopień
samodzielności i integracji ze społeczeństwem. Zróżnicowana jest także ich sytuacja
społeczna, ekonomiczna, rodzinna”54.
Świadomość tych różnic doprowadziła do pojawienia się nowych podziałów
w zbiorowości dotychczas postrzeganej jako stosunkowo jednolita. Nie jest przypadkiem, iż coraz częściej mówi się nie tylko o trzecim wieku, ale też wieku czwartym, wyróżniając ten ostatni okres starości jako czas schyłku życia, gdy człowiek
wymaga już pomocy innych. Ze względu na ogromne zróżnicowanie kondycji,
a zwłaszcza różny stopień sprawności i samodzielności osób uznawanych za sędziwe, lub bardzo stare, badacze wciąż spierają się, jaki wiek uznać należy za próg
zaawansowanej starości. Pojawiają się przy tym różne cezury: 75, 80, 85 lat55, co pokazuje, jak trudne bywa opisywanie starości.

5. Koncepcje teoretyczne i główne kierunki badań
Kategorie starości i ludzi starszych okazały się wyzwaniem nie tylko dla badaczy
empiryków, ale też dla teoretyków56. Początkowo teoretycy kategorię ludzi starszych
czy starych traktowali jako jednolitą zbiorowość, niewiele miejsca poświęcając zróżnicowaniu jednostek do niej należących, np. pod względem statusu, płci czy biografii.
Wynikało to głównie z faktu, iż zjawisko starości próbowano tłumaczyć w perspektywach teoretycznych już istniejących, w ramach koncepcji czy teorii już znanych.
Kategoria starości została wprowadzona na grunt funkcjonalizmu i strukturalizmu. Społeczeństwo przedstawiane więc było jako pewien system czy struktura,
w ramach której funkcjonują ludzie starzy, zajmując określone miejsce i pozycję.
Przyjęcie takiej perspektywy zaowocowało wyodrębnieniem się dwóch podejść —
wycofania i aktywizacji. Koncepcja wycofania skupiła się na procesach, związanych z ograniczaniem interakcji pomiędzy osobami starszymi a resztą społeczeństwa, opuszczaniem różnych obszarów działalności (np. zarobkowej), koniecznością
ograniczenia dotychczasowych aktywności. Uznano je za naturalne, nieuniknione
i społecznie akceptowane. Ponieważ obserwowane procesy ujmowano bardzo jednostronnie, szybko przeciwstawiono takiemu podejściu koncepcję aktywizacji.
Podkreślała ona aktywne przystosowanie się do starości, przejawiające się podtrzymywaniem wcześniejszych wartości czy wzorów zachowań przy jednoczesnym rekompensowaniu traconych ról społecznych, zastępowaniu ich innymi.
Procesy starzenia się i starości rozpatrywane były także w ramach innych nurtów, np. interakcjonistycznego. Sformułowana teoria wymiany zakładała, iż ludzie
starzy, nie mogąc — w związku ze zmniejszaniem się ich zasobów — spełnić wymogu wzajemności, stopniowo tracą władzę i przesuwają się w dół społecznej hierarchii. Z kolei koncepcja modernizacji podkreślała zasadniczy wpływ procesów modernizacyjnych na obniżenie się statusu ludzi starych i utratę przez nich szacunku.
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Ibidem.
P. Szukalski, Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologiczny” 2013, nr 2,
s. 33–54.
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O podejściach teoretycznych szerzej pisze m.in. Bruno Synak w haśle „ludzie starzy” w Encyklopedii socjologii, ale też np. Joanna Zalewska w przywoływanym już fragmencie książki Od
emerytury do trzeciego wieku...
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Kwestię starości podejmowano także w ramach koncepcji naznaczenia społecznego, kontynuacji, stratyfikacji wieku. W nowszych orientacjach teoretycznych dotyczących kategorii osób starszych (czy starych) coraz bardziej widoczne okazuje się
jednak inne podejście. Podkreśla się w ich ramach czynnik czasu historycznego —
zmiany pozycji osób starszych w różnych społeczeństwach, np. w ciągu kolejnych
dekad czy w perspektywie trwania pokoleń, co szczególnie interesujące okazać się
może dla historyków57.
Wymienione koncepcje to jedynie przykłady obrazujące wielość i zróżnicowanie
podejść teoretycznych stosowanych w badaniach nad starością. Często uważa się je
za komplementarne, ujmujące problematykę starości z różnych punktów widzenia,
w odmienny sposób.

6. Starość w świetle wyzwań badań społecznych
Na koniec warto zwrócić uwagę na kwestie w badaniach polskich nad starością pomijane lub poruszane sporadycznie. W przeciwieństwie do badań prowadzonych
np. w Europie Zachodniej niewiele miejsca poświęca się konfliktom międzypokoleniowym. Wynika to — jak się wydaje — nie tyle z braku zainteresowania tym
tematem wśród badaczy, co ze słabości i nikłego społecznego zasięgu sporów między pokoleniami w Polsce oraz z faktu, iż osoby starsze postrzegane są nie jako
beneficjenci, ale ofiary systemu emerytalnego. Być może też z tego powodu uwaga
badaczy rzadziej niż np. w Niemczech skupia się na podziałach „starzy”–„młodzi”,
zaś prowadzone badania częściej dotyczą wybranych zbiorowości (np. młodzieży,
ludzi starszych), a nie wzajemnych stosunków między nimi.
Stosunkowo niewiele miejsca poświęca się też badaniom porównawczym wskazującym na podobieństwa i różnice, ciągłość i zmianę sytuacji osób starszych w Polsce nie tylko w świetle przemian związanych ze zmianą ustrojową58. Problem ten
jest jedynie wzmiankowany59 lub — często z konieczności — zajmuje w rozprawach
niewiele miejsca60, zaś badacze zdecydowanie chętniej wskazują na różnice w sytuacji osób starszych w różnych krajach, np. w Polsce i w państwach anglojęzycznych.
Ten brak głębszej historycznej refleksji i skupienie się na teraźniejszości lub prognozach są charakterystyczne dla badań polskich nad starością. Wskazują też nie
tyle na samo zainteresowanie tematyką starości jako takiej, lecz — jak powiedziałaby Hanna Palska — na siłę oddziaływania „paniki demograficznej”61. Zasadniczo
zawężają przy tym tematykę badań, wpływają na dobór tematów i dominację wybranych perspektyw badawczych nad innymi.
Jednocześnie — jak zauważyła Joanna Zalewska — w Polsce badania mają charakter deskryptywno–diagnostyczny62. To zaś oznacza, iż socjologowie chętniej
opisują, niż dogłębnie analizują zjawiska i procesy społeczne związane ze starością
i starzeniem się.
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J. Zalewska, Od emerytury do trzeciego wieku..., s. 214.
B. Bień, Wpływ transformacji społeczno–politycznej w Polsce na jakość życia ludzi starych, „Gerontologia Polska” 3, 1995, nr 3/4.
59
Np. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century, „Polish Sociological Review” 2010, nr 2 (170).
60
J. Zalewska, Starość a przemiany więzi społecznych...; eadem, Od emerytury do trzeciego wieku...
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H. Palska, Starość i kultura młodości...
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J. Zalewska, Od emerytury do trzeciego wieku...
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7. Czy badania socjologiczne mogą być użyteczne dla historyków?
Jak widać, badania socjologiczne nad starością są bardzo zróżnicowane, zarówno
jeśli chodzi o metodologię, jak i tematykę. Z jednej strony mają na celu dostarczenie
„twardych danych”, z drugiej analizę miejsca ludzi starszych w społeczeństwie, ich
pozycji, statusu, ról i stosunku do nich np. ludzi młodych, ale też języka mówienia
o starości63. Wciąż jednak — choć literatura przedmiotu jest coraz bogatsza, a badań
i projektów dotyczących tej tematyki przybywa — w społecznym odbiorze starość
jako nowe zjawisko społeczne okazuje się wyzwaniem. Tę kwestię podkreśla między innymi Hanna Palska, wskazując nie tylko na problemy osób starszych żyjących
w nowoczesnym społeczeństwie, ale też przywołując eufemizmy, jakimi określa się
osoby, które przekroczyły „próg starości” i które nazywane są „seniorami”, „ludźmi
w jesieni życia”. Zaznacza też, że samo słowo „stary” jawi się jako mające zabarwienie pejoratywne i jest stygmatyzujące64.
Czy wobec dominacji takich tematów badania socjologiczne są użyteczne dla historyków? Z pewnością inspirujące mogą być rozważania dotyczące definiowania
starości. Skłaniają do zastanowienia nad tym, do opisu jakiej zbiorowości stosuje się
określenie „ludzie starzy”. Czy chodzi w nim o wiek biologiczny, kalendarzowy,
czy o subiektywną (reprezentatywną bądź nie) ocenę wyrażaną przez osoby, będące także w jakimś wieku (przez osoby młode/bardzo młode, w średnim wieku czy
u schyłku życia).
Koncepcje socjologiczne, proponowane perspektywy teoretyczne mogą z kolei
okazać się pomocne w formułowaniu pytań i wyznaczaniu priorytetów badawczych,
ale też w dokonaniu pewnych uogólnień, przeprowadzaniu porównań i uwypuklaniu powiązań między badanymi zjawiskami. Proponowane przez socjologów modele teoretyczne mogą być przydatne w analizach przemian sytuacji osób starszych
zachodzących w czasie, często trudnych do uchwycenia w oparciu o standardowe
narzędzia wypracowane przez inne dyscypliny naukowe.
Wreszcie jeśli chodzi o samą problematykę starości, doświadczenia płynące z badań socjologicznych pozwalają ukazać wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska starzenia się i starości. Ich połączenie z wnioskami z prac prowadzonych w ramach innych dyscyplin, szczególnie z historii społecznej, nie tylko może okazać się
użyteczne przy podejmowaniu wyzwań interpretacyjnych, ale też wskazać na przekładalność bądź nieprzekładalność dawnych i nowych perspektyw, pomóc uniknąć
zagrożenia prezentyzmem oraz uwypuklić trwałość bądź incydentalność, ciągłość
bądź zmianę obserwowanych w długim okresie zjawisk i procesów społecznych.
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H. Palska, Starość i kultura młodości...
Ibidem.
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Amerykańskie i brytyjskie badania jakościowe
nad starością dla XIX i XX wieku

W

drugiej połowie XX stulecia w Europie i Ameryce Północnej starość stała się
praktycznie uniwersalnym doświadczeniem, etapem egzystencji, którego
dożywa niemal każdy człowiek. W XX w. zmieniły się także okoliczności, w jakich
ludzie w Europie i Ameryce wkraczają w podeszły wiek: w przeciwieństwie do
poprzednich stuleci, od kilku czy też kilkunastu dekad większość osób dożywa
starości wciąż sprawna fizycznie i z zapewnionym stałym i pewnym, choć nie zawsze wysokim, dochodem w postaci państwowej emerytury1. Uniwersalność tego
doświadczenia starości, które obserwujemy od kilkudziesięciu lat, była jednym
z impulsów skłaniających badaczy nauk społecznych i humanistycznych do zainteresowania się tym etapem ludzkiego życia. Inną przyczynę stanowiły i stanowią
zapotrzebowania społeczne i polityczne. Starzenie się społeczeństw zachodnich
oraz związane z tym obawy i niepokoje zainspirowały do badań w latach 60. i we
wczesnych latach 70. XX w. socjologów i politologów. Zainteresowanie procesami
i skutkami starzenia się zostało wkrótce zaszczepione także historykom, których
badania nad ludźmi w podeszłym wieku żyjącymi w przeszłości miały pomóc
w interpretacji współczesnych trendów i zjawisk2.
Pierwsze prace historyczne nad starością i ludźmi starymi w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii powstały w latach 70. XX w. Wyszły one z kręgu tak
zwanej nowej historii społecznej, której adepci zainteresowani byli przemianami
społecznymi i życiem codziennym zwykłych ludzi3. W ramach tego nurtu w krajach anglosaskich, pod wyraźnym wpływem prac takich francuskich historyków
jak Philippe Ariès4, zaczęto prowadzić badania nad poszczególnymi etapami życia:
1

P. Thane, Old Women in 20th Century Britain, [w:] Women and Ageing in British Society since
1500, eds P. Thane, L. Botelho, Harlow, Essex 2001, s. 227.
2
Eadem, Introduction, [w:] ibidem, s. 1.
3
Na temat „nowej historii społecznej” w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych: Ordinary
People and Everyday Life. Perspectives on the New Social History, eds J. B. Gardner, G. R. Adams,
Nashville, Tennessee 1983; L. Vesey, „New Social History” in the Context of American Historical
Writing, „Reviews in American History” 7, 1979, nr 1, s. 1–12; D. Dworkin, Cultural Marxism
in Post–War Britain. History, the New Left and the Origins of Cultural Studies, Durham, North
Carolina 1997, s. 182–218.
4
P. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach dawnych, przeł. M. Ochab, Gdańsk
1995 (pierwodruk 1960).
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dzieciństwem, młodością, okresem małżeństwa i rodzicielstwa, wiekiem średnim,
starością5.
Pierwsi amerykańscy i brytyjscy badacze zajmujący się historią starości stawiali
sobie przede wszystkim pytania definicyjne: czy ludzie starzy istnieli w przeszłości
(pytanie zadawane w odniesieniu do badań nad historią dzieciństwa), w jakim wieku człowiek stawał się stary (czy też zaczynał być określany jako taki), co oznaczało
bycie osobą starą, jaka była jej pozycja społeczna. Starając się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące historyków pytanie: o moment wkraczania w okres starości, badacze XIX i XX stulecia podkreślali przede wszystkim znaczenie wprowadzanych od
początku XX w. systemów emerytalnych umożliwiających pobieranie świadczenia
od pewnego, jasno zdefiniowanego wieku, zwykle 60 lub 65 lat6. W Wielkiej Brytanii
ważną rolę odegrały także zapomogi udzielane w ramach „prawa o ubogich” (Poor
Laws). We wcześniejszym okresie, w średniowieczu, starość pomagały zdefiniować
rozporządzenia dotyczące włóczęgów i żebraków, a także regulacje obowiązku wojskowego, służby w milicji, płacenia podatków czy też pracy przymusowej7. Zwalniały one mężczyzn od powyższych obowiązków w wieku 60–70 lat, jednoznacznie
kwalifikując ich jako starych i (prawdopodobnie w zamyśle) już „nieprzydatnych”.
Pytania o definicję starości, jej znaczenie i pozycję ludzi starych nurtują historyków
praktycznie do dziś.
Pierwsze książki i artykuły na temat historii starości w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii były pracami z historii społecznej. Zazwyczaj wykorzystywały
wyniki badań demografów historycznych i uwzględniały w analizie źródła statystyczne, przede wszystkim spisy ludności. Opierały się zarówno na źródłach proweniencji państwowej, jak i wytworzonych przez instytucje społeczne zajmujące się
problemem starzenia. Istotną podstawę do badań stanowiły także źródła memuarystyczne: wspomnienia, listy, pamiętniki, autobiografie. Uczeni często korzystali również z publicystyki oraz źródeł prasowych. Prace z wczesnego etapu badań
dotyczyły przede wszystkim form opieki nad ludźmi starymi: przytułków, relacji
z dziećmi i oczekiwań społecznych z nimi związanych, przejmowania opieki nad
ludźmi starszymi przez państwo i kształtowania się systemu emerytalnego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
W latach 70. i w pierwszej połowie lat 80. XX w. zostało sformułowanych kilka
istotnych tez dotyczących historii starości, zwłaszcza w historiografii amerykańskiej,
głównie za sprawą trzech książek: Old Age in the New Land. The American Experience
Since 1790 autorstwa W. Andrew Achenbauma, Growing Old in America Davida H. Fischera oraz Beyond Sixty–five: the Dilemma of Old Age in America’s Past napisanej przez
Carol Haber. Według Achenbauma8, kluczowe zmiany w postrzeganiu ludzi starych

5

P. Thane, Introduction, [w:] Women and Ageing..., s. 1; por. zwłaszcza niedawno wydaną pracę
na temat historii osób w wieku średnim w Wielkiej Brytanii w XX w.: J. Benson, Prime Time:
A History of the Middle–Aged in Twentieth–Century Britain, London 2014.
6
J. Roebuck, When Does Old Age Begin? The Evolution of English Definition, „Journal of Social
History” 12, 1979, nr 3, s. 416–429; P. Johnson, Parallel Histories of Retirement in Great Britain, [w:] Old Age from Antiquity to Post–Modernity, eds P. Johnson, P. Thane, London 1998,
s. 211–225.
7
S. Shahar, Old Age in the High and Late Middle Ages: Image, Expectation and Status, [w:] ibidem,
s. 43–63.
8
W. A. Achenbaum, Old Age in the New Land. The American Experience Since 1790, Baltimore
and London 1978.
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zaszły w Stanach Zjednoczonych w okresie pomiędzy wojną secesyjną i I wojną światową. O ile we wcześniejszym okresie osoby starsze cieszyły się poważaniem i szacunkiem, o tyle od drugiej połowy XIX w. ich pozycja w społeczeństwie zaczęła się
pogarszać. Wpływ na to zjawisko miały przemiany w medycynie (w tym narodzenie
się pojęcia zniedołężnienia starczego „senility”), rodzący się kult młodości, a także
nowe teorie naukowe, przede wszystkim darwinizm społeczny. Podobne wnioski
przyniosła wydana po raz pierwszy w 1977 r. książka Fischera, który opisuje zmianę
stosunku Amerykanów do ludzi starych od XVIII do XX w., definiując ją w kategoriach przejścia od gerontokracji do gerontofobii9. Według Fishera, Amerykanie do
XVIII w. obdarzali starych ludzi czcią i szacunkiem przede wszystkim z powodu ich
mądrości oraz doświadczenia. Wysoką pozycję osób w podeszłym wieku w amerykańskim społeczeństwie Fisher tłumaczy także ówczesną wiarą w prawo naturalne oraz chęcią przestrzegania piątego przykazania. Zmiany w postrzeganiu starości
i w stosunku do ludzi starych w pierwszych dekadach XIX w. autor Growing Old
in America przypisuje między innymi rodzącej się wówczas idei równości wszystkich ludzi i egalitaryzmowi, który stopniowo zaczął eliminować różne hierarchie
wśród Amerykanów, w tym także tę opartą na wieku. W wydanej w 1985 r. Beyond
Sixty–five10 Haber zadała pytanie o wpływ XIX–wiecznych przemian społecznych,
politycznych i ekonomicznych na ludzi starych. Głównym wnioskiem autorki jest
stwierdzenie, że w XIX–wiecznych Stanach Zjednoczonych starość powoli, lecz stale
i nieodwracalnie zaczynała być postrzegana jako problem społeczny, a na początku
XX w. powszechnie zaczęto ją definiować w kategoriach choroby i zależności.
Jednym z tematów często podejmowanych przez badaczy zajmujących się w latach 70. i 80. XX w. historią starości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
było kształtowanie się systemu emerytalnego11. Prace te zazwyczaj miały porównawczy charakter i często powstawały w szerszym kontekście polityki społecznej,
zmian związanych z industrializacją i powstawaniem państwa opiekuńczego. Badacze zajmujący się problemem emerytur w Stanach Zjednoczonych, między innymi wspominana już Carol Haber, podkreślali między innymi przemiany mentalnościowe, które na początku XX w. przyczyniły się do narodzin nowego postrzegania
środowiska pracy i rządzących nim praw. Nowa mentalność kładła nacisk głównie
na kwestię wydajności oraz na różnice pomiędzy ludźmi starymi i młodymi w tym
kontekście. Według amerykańskich pracodawców, a także urzędników zajmujących
się problemem emerytur, wejście w podeszły wiek w sposób nieunikniony oznaczało słabszą wydajność i produktywność, co przemawiało za odseparowaniem
starszych pracowników i zastąpieniem ich młodszymi osobami12. Innym tematem
cieszącym się znacznym zainteresowaniem historyków w pierwszym okresie badań

9

D. H. Fischer, Growing Old in America. Expanded Edition, Oxford and New York 1978.
C. Haber, Beyond Sixty–five: the Dilemma of Old Age in America’s Past, Cambridge 1985.
11
J. Quadagno, Aging In Early Industrial Society: Work, Family, and Social Policy in the 19th Century England, Cambridge 1982; idem, The Transformation of Old Age Security. Class and Politics
in the American Welfare State, Chicago 1988; L. Hannah, Inventing Retirement. The Development
of Occupational Pensions in Britain, Cambridge 1986; W. Graebner, A History of Retirement.
The Meaning and Function of an American Institution, 1885–1978, New Haven 1980; z nowszych
prac por. ujęcie komparatystyczne: E. P. Hennock, The Origins of the Welfare State in England
and Germany, 1850–1914. Social Policies Compared, Cambridge 2007.
12
C. Haber, Mandatory Retirement in 19th Century America: The Conceptual Basis for a New Work
Circle, „Journal of Social History” 12, 1978, s. 86–87.
10
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nad starością były przytułki i domy opieki nad starymi ludźmi. Wątek ten przyniósł
wiele ciekawych prac, często o szerokim zakresie chronologicznym, dotyczących
przede wszystkim Wielkiej Brytanii13.
Pod koniec lat 80. XX w. historycy zajmujący się badaniami nad starością w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zakwestionowali wiele z wniosków płynących ze wcześniejszych badań nad tym zjawiskiem. Głównym zarzutem stawianym
starszym pracom z lat 70. była zbytnia homogeniczność i fałszywa uniwersalność,
w kategoriach których definiowano i traktowano bardzo przecież zróżnicowaną
grupę ludzi starych, przypisując im te same doświadczenia niezależnie od ich klasy,
płci czy rasy. Jednymi z pierwszych, które postawiły ten zarzut swoim kolegom
po fachu, były badaczki historii kobiet. Wskazywały one, że w dotychczasowych
badaniach nad starością używano przede wszystkim źródeł wytworzonych przez
mężczyzn i pokazujących ich doświadczenia. Problematyczne według specjalistów
historii kobiet było także traktowanie przeżyć i doświadczeń mężczyzn jako uniwersalnych, co prowadziło do generalizowania i błędnych wniosków, na przykład
dotyczących uprzywilejowanej pozycji ludzi starych w końcu XVIII w. i na początku
XIX w. Owszem, twierdzenie to było prawdziwe w przypadku białych zamożnych
mężczyzn, ale nie dotyczyło kobiet, mężczyzn z niższych warstw społecznych czy
o innym kolorze skóry. Interesujące porównanie pomiędzy wczesnymi badaniami
nad historią kobiet i historią starości przedstawia Pat Thane, wskazując na wiele
podobieństw między nimi: fałszywą uniwersalność i homogeniczność, z jaką traktowano całe grupy: kobiet i ludzi starych; początkowe problemy definicyjne; wiele nieprawdziwych i generalizujących stwierdzeń na temat kobiet i ludzi starych
w przeszłości. Podobnie jak badacze historii kobiet od lat 80. XX w. zaczęli zwracać
większą uwagę na różnorodność badanej przez siebie grupy, tak samo historycy zajmujący się dziejami starości w mniej więcej tym samym okresie zaczęli kłaść o wiele
większy nacisk na różnice i jednostkowe doświadczenia, nie zawsze pasujące do
uniwersalnych stwierdzeń formułowanych we wcześniejszym okresie14.
Badacze zajmujący się historią kobiet wskazywali na istotne różnice w doświadczeniach wiążących się ze starością w przypadku obu płci. Podkreślali, że w powszechnym przekonaniu kobiety wchodziły w wiek starości wcześniej (około pięćdziesiątki) niż mężczyźni, wśród których okres ten miał się zaczynać 10 lat później.
Kobiece i męskie doświadczenia różniły się także w przypadku form i trendów
zinstytucjonalizowanej opieki nad ludźmi starymi. W XIX–wiecznej Wielkiej Brytanii proporcja kobiet do mężczyzn w przytułkach wynosiła jeden do dwóch.
Stare kobiety częściej zostawały w domach swoich dzieci ze względu na funkcje
opiekuńcze, które pełniły. Istotna w tym kontekście była także różnica mentalna
i społeczne przyzwolenie na zależność finansową starych kobiet od swoich dzieci
i innych krewnych, co wiązało się z ogólną akceptacją ich rzekomo „naturalnej”,
uwarunkowanej płcią niesamodzielności doświadczanej zazwyczaj przez okres
całego życia. Zależność starych mężczyzn, jak podkreśla Majorie Chary Feinson,
stanowiła zaś istotną zmianę w porównaniu do zazwyczaj wcześniejszego statusu
samodzielności15.
13

P. Clark, The English Almshouse: A Social History, 1200–1830, London 1983; M. A. Crowtler,
The Workhouse System, 1834–1929, London 1981.
14
P. Thane, Introduction, [w:] Women and Ageing..., s. 1–2.
15
Ch. M. Feinson, Where Are Women in the History of Aging, „Social Science History” 1985, nr 9,
s. 440.
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Jedna z najbardziej zasłużonych dla historii starości badaczek, Angielka Pat Thane, zwróciła też uwagę na różnice pomiędzy doświadczeniami kobiet i mężczyzn
w kontekście świadczeń emerytalnych. Jak pokazuje Thane, państwowe emerytury
wprowadzono w Wielkiej Brytanii od 1908 r., trzy lata później zmieniając prawo
i uwzględniając w systemie wcześniej wykluczone osoby pobierające uprzednio zasiłek dla ubogich. Na początku wiek emerytalny wynosił 70 lat, w 1925 r. obniżono
go do 65. roku życia. Świadczenia emerytalne otrzymywały osoby, które regularnie płaciły składki do państwowego systemu ubezpieczeń, czyli przede wszystkim
mężczyźni i ich zazwyczaj niepracujące żony. W latach 30. XX w. powstało w Wielkiej Brytanii Krajowe Stowarzyszenie Starych Panien na rzecz Emerytur (National
Spinsters’ Pensions Association), które od 1935 r. zaczęło prowadzić aktywną kampanię na rzecz obniżenia wieku emerytalnego dla niezamężnych kobiet do 55 lat.
Postulat ten działaczki stowarzyszenia usprawiedliwiały dyskryminacją, jaka na
rynku pracy często spotykała starsze kobiety, nierzadko zwalniane w pracy w wieku ok. 50 lat. Wiek emerytalny kobiet w Wielkiej Brytanii został obniżony do 60 lat
w 1940 r. Podstawowym argumentem użytym przez rządową administrację było
stwierdzenie, że zamężne kobiety są zazwyczaj o mniej więcej pięć lat młodsze od
swoich mężów i że obniżenie wieku emerytalnego pozwoli im na przechodzenie na
emeryturę mniej więcej w tym samym czasie. Sprawiedliwość z kolei — jak podkreśla Thane — nie pozwalała wykluczyć z tych ustaleń kobiet niezamężnych. Odrębny
wiek emerytalny został dla kobiet zniesiony w Wielkiej Brytanii dopiero w 2010 r.
i od tej pory wynosi on dla obu płci 65 lat16.
Zainteresowanie starością kobiet zaowocowało ponadto takimi pracami historycznymi jak pochodząca z 1990 r. książka Tarri L. Premo Winter Friends. Women Growing
Old in the New Republic, 1785–183517 czy też tom zbiorowy Women and Ageing in British
Society since 150018. W dotyczącej Stanów Zjednoczonych książce Tarri Premo zwraca
przede wszystkim uwagę na kwestię kształtowania się tożsamości starych kobiet.
Według autorki, największy wpływ miały w tym przypadku związki osobiste Amerykanek, a także ich role społeczne (jako matek czy babek). Premo analizuje także
metafory oraz wyobrażenia na temat podeszłego wieku, wpływające na postrzeganie
starszych kobiet w pierwszych dekadach po powstaniu Stanów Zjednoczonych.
Zastosowanie płci kulturowej jako kategorii analizy zaowocowało także bardzo
interesującymi pracami na temat starości i męskości. Wśród nich warto wymienić
wydaną w 2012 r. książkę Retiring Men: Manhood, Labor and Growing Old in America,
1900–196019. Jej autor Gregory Wood przygląda się zmieniającym ideom związanym
ze starzeniem się mężczyzn nie tylko poprzez pryzmat płci, lecz także klasy społecznej. Bada, jak starzejący się i przechodzący na emeryturę mężczyźni mierzyli się
w pierwszej połowie XX w. z dominującymi w amerykańskiej kulturze asocjacjami
pomiędzy męskością, młodością i produktywnością i jak konstruowali alternatywne dla tej triady znaczenia. Wydaje się, że wpływ starzenia się na modele i ideały
męskości stanie się jednym z głównych wątków prac inicjowanych przez nowe pokolenie badaczy dziejów starości.
16

P. Thane, Old Women..., s. 210–211.
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1990.
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19
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2012.
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Kolejnymi zjawiskami i aspektami związanymi ze starością przykuwającymi od
lat 90. XX w. uwagę amerykańskich i brytyjskich historyków są stereotypy, emocje i uczucia. W przypadku stereotypów uczeni przyglądają się istnieniu i trwaniu
przesądów i szablonów myślowych związanych ze starością. Badają też oczekiwane zachowania i normy społeczne, a także opór wobec stereotypów — zwłaszcza
dla drugiej połowy XX w. W przypadku emocji uwagę historyków zwrócił przede
wszystkim strach przed przytułkami oraz innymi zinstytucjonalizowanymi formami opieki nad ludźmi starymi20, a także powszechnie istniejąca wśród nich potrzeba niezależności oraz kontroli nad własnym życiem21. Uwagę przyciąga zjawisko
kultu młodości, a także dyskryminacji ze względu na wiek. Historię tej ostatniej
dla XX–wiecznej Wielkiej Brytanii opowiedział John Macnicol w wydanej w 2006 r.
książce Age Discrimination: A Historical and Contemporary Analysis22. Niewątpliwą zaletą książki Macnicola jest jej porównawczy kontekst i liczne odniesienia do podobnych zjawisk mających miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Badacze przeszłości próbują też odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie starzy postrzegali sami siebie, a także jak byli widziani przez inne grupy społeczne, takie jak
lekarze, pracownicy społeczni czy też szeroko rozumiana opinia publiczna. Odpowiedzi na te kwestie, szczególnie dla XX w., uczeni szukają, między innymi posługując się historią mówioną. Innymi wątkami, które cieszyły się zainteresowaniem
badaczy od lat 90. XX w., są wpływ kultury popularnej na ludzi starych oraz postrzeganie procesów starzenia się przez społeczeństwo. Prace z tego nurtu skupiają
się przede wszystkim na kobietach, będących zwykle pod większą presją kultu młodości, do czego kultura masowa wybitnie się przyczynia23. Ciekawym zjawiskiem są
też książki dotyczące starości i starzenia się obejmujące okres panowania królowej
Wiktorii, sytuujące się zazwyczaj na pograniczu historii, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa24.
Obok zróżnicowania ze względu na płeć, rasę i klasę oraz stawiania pytań
o emocje, uczucia i stereotypy bardzo ważną cechą prowadzonych od lat 90. XX w.
badań jest dominacja nowej historii kulturowej25. Adepci historii kulturowej, która
zdominowała od późnych lat 90. zwłaszcza historiografię amerykańską, postrzegają
historię starości nie tylko jako dzieje pewnego definiowanego przez biologię etapu
w życiu człowieka, lecz także jako historię procesu i zjawiska kształtowanego przez
szeroko rozumianą kulturę. Ważnym przedmiotem badań nowej historii kulturowej
są dyskurs, wyobrażenia, reprezentacja i wizerunek.
Przykładem pracy z tego nurtu jest książka Thomasa R. Cole’a The Journey of Life.
A Cultural History of Aging in America, wydana w 1992 r.26 Cole analizuje między
innymi literaturę piękną, naukową i popularnonaukową oraz ikonografię, stawiając
pytania o poglądy i dominujący na przestrzeni wieków stosunek Amerykanów do

20

S. Hussey, An Inheritance of Fear: Older Women in the 20th Century Countryside, [w:] Women
and Ageing..., s. 180.
21
P. Thane, Old Women in Twentieth–Century Britain, [w:] ibidem, s. 227.
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J. Macnicol, Age Discrimination: A Historical and Contemporary Analysis, Cambridge 2005.
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A. Blaikie, Ageing and Popular Culture, Cambridge 1999.
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K. Chase, The Victorians and Old Age, Oxford and New York 2009; L. Dillon, The Shady Side
of Fifty. Age and Old Age in Late Victorian Canada and the United States, Montreal 2008.
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Na temat historii kulturowej: P. Burke, What is Cultural History?, New York 2008; P. Burke,
Varieties of Cultural History, Ithaca, New York 1997; A. Green, Cultural History, New York 2007.
26
T. R. Cole, The Journey of Life. A Cultural History of Aging in America, Cambridge 1992.
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starości i starzenia się. Skupia się na takich trendach i zjawiskach jak długowieczność
czy dyskryminacja ze względu na wiek. Książka Cole’a — jak inne prace z historii
kulturowej — ma szeroki zakres chronologiczny. Autor szuka źródeł dominujących
w Stanach Zjednoczonych zjawisk i poglądów na temat starości w dziedzictwie starożytności i średniowiecza, kalwinizmie czy też okolicznościach podboju amerykańskiego kontynentu.
Połączeniem cech charakterystycznych dla historii kulturowej i historii społecznej są też najnowsze prace opisujące zjawiska związane ze starością, zdrowiem
i medycyną. Ta dziedzina badań jest bardzo żywa i przynosi interesujące wyniki zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Warto w tym miejscu wymienić książkę
na temat narodzin gerontologii i geriatrii wspominanego już powyżej A. Andrew
Achenbauma. Autor skupia się w swoich rozważaniach na XIX i XX w., poszukując
między innymi momentu, kiedy starość stała się dla naukowców tematem badawczym. Podkreśla, że gerontologia jako nauka pojawiła się w Stanach Zjednoczonych
dopiero w XX w., zaś od samego początku charakteryzowała ją znaczna interdyscyplinarność i czerpanie z metodologii oraz wyników badań wielu dyscyplin, takich
jak socjologia, antropologia, psychologia i medycyna27. Zainteresowaniem badaczy,
szczególnie amerykańskich, cieszy się także historia instytucjonalna geriatrii oraz
dzieje stowarzyszeń społecznych powstających w pierwszej połowie XX w. zajmujących się tym problemem28.
Inne warte wymienienia prace o starości i medycynie to historia hormonalnej
terapii zastępczej, menopauzy czy też kulturowa historia choroby Alzheimera. Elizabeth Siegel Watkins, autorka nowatorskiej pracy The Estrogen Elixir. A History
of Hormone Replacement Therapy in America29, ukazuje przemiany postaw i praktyk
związanych z hormonalną terapią zastępczą (HTZ) od lat 30. XX w. i pierwszych
prób produkcji sztucznego estrogenu aż do lat 90. XX w. Pod koniec XX stulecia
pochodne estrogenu stały się najpopularniejszym lekiem w Stanach Zjednoczonych,
używanym przez ok. 40% kobiet będących w wieku pomenopauzalnym. Watkins
zadaje pytania nie tylko na temat stosunku lekarzy, pacjentek i aktywistek ruchu
kobiecego do HTZ, lecz pokazuje także debatę na jej temat, w czasie której bardzo
ważną rolę odegrały zmieniające się wzorce i oczekiwania wobec starości. Jak podkreśla autorka The Estrogen Elixir, w przypadku HTZ w ciągu kilku dekad drugiej
połowy XX w. zaszła istotna przemiana, która w decydujący sposób przyczyniła
się do stygmatyzowania starości kobiet. O ile w latach 50. i 60. XX stulecia HTZ stosowano zazwyczaj krótkoterminowo, w celu wyeliminowania dolegliwości związanych z menopauzą, np. uderzeń gorąca, o tyle w latach 90. terapia estrogenem
stała się długoterminowym, trwającym latami procesem, mającym na celu walkę
ze starzeniem się (podkr. własne). Według Watkins, od lat 70. większość pacjentek
decydowała się na rozpoczęcie HTZ ze względu na jej pomoc w walce ze skutkami starzenia się, do czego zmuszał je czy też zachęcał coraz bardziej ekspansywny
kult młodości. Zjawisko to doprowadziło także do zatarcia granicy pomiędzy nor27

A. A. Achenbaum, Crossing Frontiers, Gerontology Emerges as Science, Cambridge, Mass. 1995;
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malnymi i patologicznymi procesami menopauzy i starzenia się u kobiet oraz do
medykalizacji i patologizacji kolejnego aspektu (po np. porodzie, ciąży czy menstruacji) funkcjonowania kobiecego ciała. W rezultacie menopauza i starzenie przestały
być „naturalnymi” etapami w życiu kobiet, stając się problemami czy też chorobami
(podkr. własne), które należało objąć kontrolą medycyny.
Kwestiom menopauzy, i po części także HTZ, poświęcona została również wydana w Stanach Zjednoczonych w 2006 r. książka Hot and Bothered. Women, Medicine
and Menopause in Modern America30 autorstwa Judith A. Houck. Houck zaczyna swoje
rozważania wcześniej niż Watkins, bo już w końcu XIX w., rekonstruując poglądy
społeczeństwa amerykańskiego dotyczące tego etapu w życiu Amerykanek. Zwraca
szczególną uwagę na rzekomy wpływ menopauzy na racjonalność kobiet i możliwość (czy też raczej niemożliwość) ich partycypacji w sferze politycznej, społecznej
i zawodowej, zwłaszcza w przypadku konieczności podejmowania ważnych decyzji. Oprócz wpływu menopauzy na uczestnictwo Amerykanek w życiu publicznym,
Houck zadaje także pytania na temat jej znaczenia w życiu kobiet, postaw i działań
lekarzy, definiowanie kobiecości i starości. W tym ostatnim aspekcie, autorka zwraca uwagę zwłaszcza na znaczenie wydanej w 1966 r. przez Roberta Wilsona książki
Feminine Forever, która jako pierwsza w jasny i oczywisty sposób definiowała menopauzę jako chorobę i propagowała hormonalną terapię zastępczą jako środek walki
o kobiecość i ze starością (podkr. własne).
Obok menopauzy problemem medycznym związanym ze starzeniem się cieszącym się zainteresowaniem amerykańskich historyków jest choroba Alzheimera.
Znacząca praca na ten temat to wydana w 2006 r. książka Jessego F. Ballengera, Self,
Senility, and Alzheimer’s Disease in Modern America31, będąca kulturową historią zniedołężnienia starczego. Zniedołężnienie starcze (demencja) to zjawisko zdefiniowane
w końcu XIX w., które poprzez mające miejsce w pierwszej połowie XX w. procesy
medykalizacji zostało zakwalifikowane jako jednostka chorobowa. W późniejszym
okresie amerykańscy lekarze zaczęli powoli i stopniowo odchodzić od koncepcji
zniedołężnienia i zastępować je nową jednostką chorobową: chorobą Alzheimera.
W swojej książce Ballenger zwraca uwagę między innymi na fakt, że strach przed
demencją narodził się w Stanach Zjednoczonych dopiero w XIX w., gdyż wcześniej
zgodnie z purytańską tradycją starzenie się postrzegano jako zbliżanie się do Boga.
Zainteresowanie demencją i chorobą Alzheimera według Ballengera było bezpośrednio związane ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa amerykańskiego,
które można było obserwować przez cały XX w.
Badania nad historią starości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są
już na tyle zaawansowane, że w ostatnich dwóch dekadach zaczęły pojawiać się
pierwsze prace syntetyczne na ten temat. Tu niekwestionowaną liderką i prekursorką jest angielska profesor Pat Thane, obecnie bez wątpienia największa znawczyni
historii starości w XIX– i XX–wiecznej Wielkiej Brytanii. W 2000 r. Thane wydała
Old Age in English History. Past Experiences, Present Issues32. Książka ta jest między
innymi ważną polemiką z jednym z dominujących paradygmatów w badaniach nad
30
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historią starości w Wielkiej Brytanii, widocznym przede wszystkim w pracy angielskiego historyka Johna Macnicola, zatytułowanej The Politics of Retirement in Britain,
1878–194833. Wydana w 1998 r. książka Macnicola stawia mocną tezę o pogorszeniu się pozycji i sytuacji ludzi starych w Anglii w XX w. Według Macnicola „winne” temu zjawisku były państwowe emerytury, medycyna geriatryczna oraz inne
usługi państwa opiekuńczego skierowane do ludzi starszych, które doprowadziły
do marginalizacji i strukturalnej zależności („structural dependency”) osób w podeszłym wieku. Takiej interpretacji sprzeciwia się w Old Age in English History Thane, zarzucając Macnicolowi idealizowanie przeszłości oraz przecenianie wolności
i niezależności ludzi starych we wcześniejszych stuleciach, zwłaszcza tych ubogich,
a także kobiet. Według Thane, medycyna geriatryczna pojawiła się właśnie dlatego,
by ludzie starzy nie byli marginalizowani i pozbawiani opieki medycznej, jak miało
to często miejsce przed jej narodzinami. Emerytury państwowe z kolei zapewniły
stały dochód całej grupie osób, które w poprzednich wiekach cierpiałyby biedę lub
też żyły w zależności od rodziny lub organizacji dobroczynnych.
W Old Age in English History Thane zwraca także uwagę na skutki, które przyniosła charakterystyczna dla XX w. uniwersalność emerytur i doświadczeń z nimi
związanych. Jej następstwem było między innymi zniknięcie w drugiej połowie
XX w. zawodów do tej pory tradycyjnie wykonywanych przez ludzi starych, takich
jak odźwierni, kawiarki, stróże, szatniarze. Ich stopniowe znikanie z rynku pracy
związane było przede wszystkim z przemianami technologicznymi i praktykami
zarządzania personelem34. Thane wskazuje też na inną istotną zmianę związaną
z wprowadzeniem emerytur: coraz rzadszą pomoc finansową udzielaną starzejącym się rodzicom przez ich dzieci, która przestała być w większości przypadków
potrzebna w związku ze świadczeniami wypłacanymi przez państwo35. Old Age
in English History uwzględnia także często wcześniej pomijany temat związany
ze starzeniem się: debaty publiczne na temat starości i jej skutków. Thane skupia się
zwłaszcza na pierwszej ważnej tego typu dyskusji w Wielkiej Brytanii, która odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. Jej katalizatorem były głównie obawy
związane z malejącym przyrostem naturalnym i z wynikającym z niego zagrożeniem starzenia się społeczeństwa. Thane wskazuje na grupy społeczne i organizacje,
które podsycały te niepokoje, między innymi brytyjskich eugeników, oraz odkrywa
stosowanie podobnych mechanizmów społecznych w kontekstach późniejszych panik, między innymi tej z lat 80. XX w.36
W Stanach Zjednoczonych ważną pracą o podobnym rewizjonistycznym wydźwięku jak Old Age in English History była wydana w 1994 r. książka Carole Haber
i Briana Grattona Old Age and the Search for Security: An American Social History37,
w której zakwestionowano tezy mówiące o tym, że XIX–wieczna industrializacja
zniszczyła więzy rodzinne, w tym obowiązek czy też oczekiwanie opieki nad starszymi ludźmi przez ich dzieci. Old Age and the Search for Security nie jest tylko historią społeczną, lecz także historią kulturową, uwzględniającą też wyniki badań
historyków zajmujących się ekonomią i gospodarką.
33

J. Macnicol, The Politics of Retirement in Britain, 1878–1948, Cambridge 1998.
P. Thane, Old Age in English History..., s. 385–407.
35
Ibidem, s. 407–458.
36
Ibidem, s. 333–355.
37
C. Haber, B. Gratton, Old Age and the Search for Security: An American Social History, Bloomington,
Indiana 1994.
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W 2005 r. pojawiła się na rynku kolejna synteza autorstwa Pat Thane, tym razem
w zamierzeniu szersza chronologicznie i geograficznie, bogato ilustrowana i skierowana także do szerszego niż naukowe grona czytelników, zatytułowana The Long History
of Old Age38. Podobny charakter ma zredagowana w tym samym roku przez Thane
A History of Old Age39, stanowiąca zbiór szkiców dotyczących starości w ciągu wieków.
Dzieje badań nad historią starości w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii
mają wiele punktów wspólnych. W przypadku obu krajów możemy mówić o dwóch
etapach refleksji historycznej nad starością: pierwszym, zdominowanym przez historię społeczną i charakteryzującym się homogenicznością i uniwersalnością w traktowaniu ludzi starych, oraz drugim, w którym historycy zaczęli w większym stopniu
dostrzegać różnice w tej grupie osób, wprowadzając do swych badań kategorie klasy
czy też płci oraz coraz częściej sięgać do źródeł, metod i pytań typowych dla historii
kulturowej. Przy tych licznych podobieństwach amerykańskie i brytyjskie badania
nad starością w pewnych aspektach znacznie się jednak od siebie różnią.
Podstawową różnicą jest dominujące nacechowanie i ocena przemian i zjawisk
związanych z historią starości. Jak zauważa między innymi David Troyansky, specjalista od starości w XVIII–wiecznej Francji, historycy zajmujący się dziejami Stanów Zjednoczonych mają tendencję do przedstawiania starości i wiążących się z nią
przemian w negatywnym świetle, podkreślając pogarszającą się stopniowo przez
XIX i XX w. pozycję ludzi starych w amerykańskim społeczeństwie. Według Troyansky’ego, historycy europejscy, włączając w to angielskich, z kolei mają bardziej zróżnicowany, w tym często pozytywny, ogląd procesów i zjawisk związanych ze starością w przeszłości40. Podobnego zdania jest przywoływana już kilkakrotnie Pat
Thane, która przeciwstawia sobie kraje „starego świata” (czyli Europy Zachodniej)
i „nowego świata”, reprezentowanego przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię
i Nową Zelandię. „Nowy świat” ma i miał w przeszłości cechować negatywny stosunek do starości41. Te różnice w podejściach są chyba najlepszym dowodem na to,
że postrzeganie starości i jej dziejów jest w znacznym stopniu warunkowane kulturowo i zależne od doświadczeń oraz typowych dla danego kraju wyobrażeń, obaw
i nadziei związanych z tym etapem w życiu każdego człowieka42.
Na koniec kilka zdań o postulatach na przyszłość. Coraz częściej historycy po
obu stronach oceanu mówią i piszą o potrzebie „totalnej” czy też „kompletnej” historii starości43, będącej połączeniem różnych metod i typów refleksji. Według Pat
Thane, aby badania nad historią starości były pełne i kompletne, muszą zostać
w nich uwzględnione wszystkie podejścia i metody badawcze obecnie dostępne historykom, włączając w to demografię historyczną, historię społeczną i gospodarczą,
a także nową historię kulturową, skupioną na dyskursie i reprezentacji. Stale podkreślana jest także potrzeba większego nacisku na różnorodność doświadczeń i stawianie pytań o różnice płciowe, klasowe i regionalne. Istotnym postulatem jest też
uwzględnienie w badaniach nad starością szerokiego spektrum tematów i wątków
38

P. Thane, The Long History of Old Age, Thames and Hudson 2005.
A History of Old Age, red. P. Thane, Los Angeles 2005.
40
D. Troyansky, Historical Research into Aging, Old Age and Older People, [w:] Critical Approaches
to Aging and Later Life, eds A. Jamieson et al., Buckingham 1997, s. 49–62.
41
P. Thane, The History of Ageing in the West, [w:] Handbook of the Humanities and Ageing,
eds T. R. Cole et al., New York 2000, s. 3–24.
42
Eadem, The Cultural History of Old Age, „Australian Cultural History” 14, 1995, s. 23–29.
43
P. Johnson, Introduction, [w:] Old Age from Antiquity..., s. 16.
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związanych z tym zjawiskiem, takich jak renty i emerytury, zdrowie i medycyna,
korelacja pomiędzy starością i biedą lub bogactwem, debaty publiczne na temat ludzi starych i starzenia się oraz ich konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne.
Jak podkreśla Thane, tylko w ten sposób badacze będą mogli na stałe odejść od
wcześniejszego, cechującego się znacznym pesymizmem paradygmatu, zastępując
go badaniami ukazującymi w pełni różnorodność doświadczeń związanych ze starością oraz jej kulturowymi reprezentacjami44.
Podobne sugestie dotyczące badań nad historią starości sformułował Paul Johnson, redaktor Old Age from Antiquity to Post–Modernity. Według Johnsona, postulat „totalnej historii starości” może być co prawda trudny do zrealizowania, bez wątpienia
jednak do zadań przyszłych badaczy należy zadawanie pytań, na które odpowiedzi
pozwolą w większym stopniu zrozumieć mechanizmy rządzące starością w przeszłości. Istotnymi pytaniami badawczymi według Johnsona są także kwestia kontynuacji
i nie–kontynuacji trendów i zjawisk, idei i decyzji politycznych dotyczących starości,
a także różnice związane z płcią, klasą, rasą czy też zamieszkiwanym regionem45.
Bardzo ważny z pewnością jest formułowany przez Thane i Johnsona postulat
zwrócenia większej uwagi na rasę i jej wpływ na procesy starzenia się oraz ich postrzeganie w przeszłości. Potrzeba badań na ten temat wydaje się szczególnie widoczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory opublikowano zaskakująco
niewiele prac dotyczących różnic w doświadczeniach związanych ze starzeniem się
wśród czarnoskórych obywateli tego kraju. Publikacje, w których można znaleźć niewielkie fragmenty lub pojedyncze rozdziały dotyczące Afroamerykanów, są zazwyczaj syntetycznymi omówieniami historii kształtowania się państwa opiekuńczego
w Stanach Zjednoczonych i dotyczą najczęściej systemu emerytalnego46. W przypadku brytyjskim z pewnością warto by w większym stopniu uwzględnić wątek kolonialny i zbadać różnice w polityce i postrzeganiu zjawisk związanych ze starością
w całym imperium brytyjskim. Ważnym postulatem jest także interdyscyplinarność.
O wartości badań prowadzonych z wykorzystaniem metod z różnych dziedzin nauk
społecznych i humanistycznych mogą świadczyć między innymi artykuły publikowane w anglojęzycznych interdyscyplinarnych czasopismach naukowych, takich jak
„Journal of Aging Studies”, „Ageing and Society”, „Age and Aging”, „International
Journal of Aging and Late Life”, „European Journal of Ageing”.
Ewolucja, jaką przeszły badania nad historią starości w ciągu ponad 30 lat od ich
zainicjowania, jest doskonałym przykładem przemian, ktore zaszły w tym okresie
w historiografii anglosaskiej, zwłaszcza amerykańskiej: od historii społecznej, przez
historię kulturową, do postulatu połączenia różnych typów refleksji historycznej,
z jednoczesnym, stopniowo coraz większym naciskiem na takie kategorie analizy jak
rasa, klasa czy płeć. Dzisiejsza historia starości w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest po prostu refleksem amerykańskiego i brytyjskiego pisarstwa historycznego, z charakterystycznymi dla niego trendami, postulatami i nowinkami.
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P. Thane, Social History of Old Age and Aging, „Journal of Social History” 37, 2003, nr 1,
s. 93–111.
45
P. Johnson, Introduction, [w:] Old Age from Antiquity..., s. 18.
46
R. C. Lieberman, Shifting the Color Line. Race and the American Welfare State, New Haven
1998; na temat czarnych Amerykanów por. także C. Haber, B. Gratton, Old Age, Public Welfare
and Age. The Case of Charleston, North Carolina, 1800–1949, „Journal of Social History” 21, 1987,
nr 2, s. 263–279.
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Uwagi o starości na wsi polskiej w XIX wieku

W

ydaje się, że wiek osiągania starości fizycznej — połączonej z ubytkiem
sprawności i sił oraz podatnością na choroby wieku starczego — w XIX stuleciu w warstwie chłopskiej podniósł się o kilka lat. Jeżeli na początku stulecia granica
przebiegała nieco po pięćdziesiątce dla mężczyzn, a przed pięćdziesiątką dla kobiet,
to w końcu tego okresu — w okolicach 60 lat dla mężczyzn i ok. 55 lat dla kobiet.
O osiągnięciu tego progu decydowały równolegle predyspozycje fizyczne jednostki
(w każdej populacji jest pewna grupa wyposażona w dobry komplet genów), środowisko społeczne (decydujące o pozycji społecznej oraz materialnym poziomie życia)
i, po trzecie, globalny poziom życia danego społeczeństwa (warunki wyżywienia,
stan medycyny, poziom opieki społecznej etc.).
Ciekawa wydaje się kwestia, na ile w ciągu XIX w. wzrastała szansa osiągnięcia
przez osobę należącą do warstwy chłopskiej starości. Wedle danych dla Wielkopolski
w początku drugiej połowy stulecia, przy średniej trwania życia ok. 40 lat, mniej więcej
25% dożywało 60. roku życia1. Oznaczało to, że jeśli udało się noworodkowi dotrwać
do dorosłości (w tym okresie przed osiągnięciem 20. roku życia umierało ok. 40% żywo
urodzonych), miał ok. 50% szans na dojście do progu starości biologicznej. Wydaje się,
że to więcej, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. W pierwszej połowie
stulecia osiągnięcie progu starości było trudniejsze, ale wynikało to raczej z przyczyn
oddziałujących także na inne grupy społeczne, nie tylko chłopów. Chodzi tu przede
wszystkim o głód i chroniczne niedożywienie oraz choroby zakaźne (zwłaszcza zarazy). Upowszechnienie uprawy ziemniaka podniosło poziom wyżywienia nie tylko
ludności wiejskiej, ale także biednych warstw w mieście. W ostatnich dziesięcioleciach
XIX w. więcej dzieci miało szansę osiągnąć wiek dorosły i siłą rzeczy wzrastała liczba
kandydatów do zestarzenia się. Podnoszenie się przeżywalności okresu dzieciństwa
w połączeniu z ograniczeniem plag dziesiątkujących dorosłych sprawiało, że liczba
ludzi starszych wzrastała szybciej niż ogólna liczba ludności. Dodatkową korektę
in plus na korzyść starych wnosiły migracje — znacząca grupa osób młodych opuszczała wieś w ostatnich dziesięcioleciach XIX i na początku XX w. Wielu wracało po
latach z doświadczeniem i pieniędzmi. W efekcie udział ludności starszej wśród ogółu
ludności wiejskiej dodatkowo wzrastał. W końcu XIX w. osoby powyżej 60. roku życia
stanowiły na wsi Królestwa Polskiego (w różnych regionach) od 3 do 6%2. W Galicji
1

Historia Polski w liczbach, t. 1, Warszawa 2003, s. 184.
Szacunek ten obarczony jest ryzykiem dużego błędu, ponieważ w czasie spisu powszechnego w wielu wypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do najstarszych, wiek podawano „na oko”.
2
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było podobnie, zaś na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim nieco lepiej.
Wstępna analiza danych spisu powszechnego 1897 r. wydaje się wskazywać, że proces
fizjologiczny starzenia się i umieralność pod koniec XIX stulecia wsi chłopskiej i ludności plebejskiej w mieście oraz drobnomieszczańskiej miast były do siebie podobne.
Oczywiście, że rzemieślników porównywać będziemy z zamożnymi gospodarzami,
a wyrobników z wyrobnikami. Można sądzić, że choć w każdym z tych przypadków
były odmienne zagrożenia i pozytywy — ich ostateczny bilans pozostawał podobny3.
Na marginesie można zauważyć, że w okresie I wojny światowej sytuacja zmieniła się
nieco na korzyść wsi, a w dwudziestoleciu międzywojennym na korzyść miasta.
Czy w XIX w. starość fizyczna na wsi polskiej w miarę upływu czasu wydłużała
się? Stawiałbym tezę, że nawet jeśli tak, to nie w spektakularny sposób. Stopniowo
wydłużał się okres pełnej sprawności fizycznej i mężczyzn, i kobiet. 50–latek, któremu już niewiele brakowało do wieku starczego koło 1800 r., w 1900 r. miał przed sobą
jeszcze kilka lat pełnej aktywności. Opóźnienie wchodzenia w wiek starczy sprawiało, że korzystano z jego uroków i niedogodności zapewne niewiele dłużej niż sto
lat wcześniej. Na przełomie XIX i XX w. z 10 60–latków miało szansę dotrwać do
siedemdziesiątki troje w zaborze pruskim, dwoje w Królestwie Polskim i w Galicji.
Starość na wsi polskiej w XIX w. cieszyła się jak dotąd umiarkowanym zainteresowaniem badaczy, a do tego koncentrowali się oni na pierwszej połowie stulecia4.
Nawet jeśli nie formułowali tego wprost, pochylali się przede wszystkim nad zjawiskiem, które Michał Kopczyński określił mianem „starości społecznej”5. Za jej początek należy uznać utratę przez uczestnika społeczności wiejskiej dotychczasowego
statusu społecznego (przede wszystkim gospodarza, gospodyni, ale też pełnowartościowego pracownika) i przejścia do kategorii „starych”. Podsumowując wyniki ich
badań, można sformułować tezę, że zarówno mechanizm przechodzenia do grupy
„starych”, jak i sposób funkcjonowania starców w społeczności wiejskiej były ujęte
w zespole norm oraz zwyczajów określających, co wypada, a czego nie wypada
czynić, zarówno tym, którzy próg starości osiągali, jak i przedstawicielom pokoleń
młodszych. Ze swej strony zaryzykowałbym opinię, że normy te, choć modyfikowane w wyniku przemian prawnych, cywilizacyjnych oraz postępów procesów indywidualizacji, obowiązywały nie tylko do 1914 r., ale i w okresie międzywojennym.
Najważniejsze wydaje się to, iż posiadany przez jednostkę status społeczny pozostawał niekwestionowany, dopóki z powodzeniem wypełniała ona powinności
z nim związane (np. prowadzenie gospodarstwa). Co więcej, ponieważ doświadczenie zdobywane z upływem czasu było w społeczności chłopskiej wysoko cenioStąd osób mających dokładnie 60 lat było zdecydowanie więcej niż 59– i 61–latków. Nie wiadomo przy tym, czy dominowała tendencja do „postarzania”, czy „odmładzania” się respondentów.
3
Warto w tym kontekście przytoczyć dane dotyczące Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
gdzie w latach 1896–1900 przewidywane przeciętne trwanie życia wynosiło dla wsi 45,6 roku,
dla miasta wyraźnie mniej, bo 40,4 roku; ibidem.
4
Wśród najważniejszych omówień podejmujących tę problematykę wymienić należy prace
etnograficzne: B. Baranowski, Życie codzienne między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa
1969; D. Markowska, Z problematyki zmian struktury rodziny (rodzina wielopokoleniowa a ludzie
starzy), [w:] Zmiany kultury chłopskiej, Wrocław 1973; A. Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi
pańszczyźnianej w XVIII w., Warszawa 1988, demograficzne: E. Piasecki, Ludność parafii bejskiej
(woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX wieku, Warszawa 1990, a także historyczne: M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie, Warszawa 1998.
5
M. Kopczyński, op. cit., zwłaszcza s. 149 nn.
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ne, im gospodarz czy gospodyni starsza, tym większym autorytetem otoczenia się
cieszyli. Można więc uznać za adekwatną nie tylko dla XIX w. uwagę Karola Kowalskiego, iż „leży w naturze chłopa nie pozbywać się gospodarstwa za życia bez
ważnych powodów, lecz prowadzić je samoistnie, ażeby nie być na niczyjej łasce”6.
Sytuacja ulegała zmianie w chwili znacznego zaburzenia istniejącego dotąd, stabilnego układu. Pół biedy, jeżeli umierała żona zażywnego i czerstwego jeszcze gospodarza albo mąż sprawnej i mogącej jeszcze uchodzić za atrakcyjną partię kobiety.
Wówczas wdowcy obojga płci uzyskiwali mniej lub bardziej entuzjastyczną akceptację rodziny i szerszego otoczenia dla kolejnego małżeństwa. Jeśli jednak w momencie śmierci małżonka wdowiec lub wdowa nie wchodzili w następny związek,
przekazywali zwierzchnictwo nad domem i gospodarką następcy, a sami zajmowali
pozycję „na wycugu”. Należy przy tym zaznaczyć, że mężczyźni mieli znacznie
większe szanse na wejście w kolejny związek małżeński niż kobiety7. Podobnie
było, gdy starszy gospodarz lub jego żona poważnie zaniemogli lub zniedołężnieli — mniej lub bardziej dobrowolnie rezygnowali z dominującej pozycji w domu
i gospodarce. Analogicznie przedstawiała się sytuacja z różnymi kategoriami pracowników i służących. Dopóki wypełniali dobrze swe obowiązki, utrzymywali swój
status. Gdy słabli, ustępowali miejsca młodszym i sprawniejszym.
Postępowanie ludzi starych oraz wobec nich określała fundamentalna zasada,
wedle której mają oni prawo do pomocy i opieki ze strony rodziny, społeczności
lokalnej i chrześcijańskich współwyznawców, jednak nie mogą żądać, by owa pomoc i opieka odbywały się kosztem poważnych wyrzeczeń ze strony młodszych
pokoleń8. Lub mówiąc inaczej — nie mają prawa wymagać, by np. w warunkach
niedoboru żywności otrzymywali jałmużnę lub byli karmieni kosztem pozostałych
członków rodziny. Formą realizacji powyższej zasady było pozostawanie przy rodzinie tych starszych, których utrzymanie nie stanowiło poważnego problemu. Dotyczyło to zwłaszcza rodzin zamożniejszych, które pozbywszy się zniedołężniałych
starców, naraziłyby się na ostre potępienie opinii wioskowej. W rodzinach mniej
zamożnych sytuacja była zróżnicowana. Tam, gdzie starsi pomagali przy gospodarstwie, w domu lub dorabiali, parając się rzemiosłem lub usługami etc., mieszkali
zazwyczaj w komorze czy stajni, ale pozostawali na stałe, mogli liczyć na opiekę
w chorobie i odpowiedni do statusu rodziny pogrzeb. Jeśli jednak nie znajdowali
dla siebie zajęcia w domu — nie powinni pozostawać na utrzymaniu rodziny. W realiach pierwszej połowy XIX w. oznaczało to udanie się na wędrówkę w charakterze wędrownego jałmużnika, pielgrzyma — dziada9. Sytuację tę opisywał Kolberg
6
K. Kowalski, Prawne zwyczaje w zakresie wyposażenia dzieci i dziedziczenia oraz sprawa podzielności małych gospodarstw wiejskich w byłym zaborze austriackim, [w:] Zwyczaje spadkowe włościan
w Polsce, cz. 1: Zwyczaje spadkowe włościan w województwach południowych, Warszawa 1928, s. 20.
7
Według danych spisu 1897 r. w guberni kieleckiej na wsi mieszkało ok. 100 tys. mieszkańców powyżej 50. roku życia, liczba kobiet i mężczyzn była niemal identyczna. Wśród nich
wdowców było 5,4 tys., natomiast wdów — 18,3 tys. Podobnie dla XVIII i początku XIX w.
widzi sprawę M. Kopczyński, op. cit., s. 150.
8
D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej. Ciągłość i zmiana, Warszawa 1976.
9
W znanych mi źródłach nie spotkałem sytuacji, w której gospodarz po oddaniu gospodarstwa dzieciom opuszczałby dom, przenosił się „na komorne” i wynajmował się do pracy
u obcych — jak zdaje się sugerować M. Kopczyński, op. cit., s. 155. Wydaje się też, że instytucja szpitala, jako ośrodka opieki społecznej, miała, wbrew opinii niektórych etnografów,
znaczenie zupełnie marginalne. O szpitalach pisze S. Szynkiewicz, Rodzina, [w:] Etnografia
Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Wrocław 1980, s. 495.
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w odniesieniu do Chełmszczyzny: „Starzy włościanie, oddawszy dorosłym i pożenionym dzieciom gospodarstwo, gdy sami już ciężko pracować nie mogą, mieszkają
czasowo przy każdym ze swoich dzieci, jeżeli ich mają kilkoro, lubo chętniej zwykle
przy córkach niż przy synach. Staruszkowie tacy już to pracują w domu wedle sił
swoich, już chodzą na zarobek lub na żebraczkę i zyskane pieniądze odnoszą dzieciom na wspólne z nimi pożywienie. Stara i łatana odzież starczyć im winna, chyba
że zdolni jeszcze są do zapracowania na nową. W takim razie oddają dzieciom część
tylko zarobku, a główny zasób, skałdajut sobi na sukman. Każdy z gospodarzy wiekowych ma zawsze w pogotowiu w skrzyni leżącą całą i czystą koszulę i inną bieliznę «na smert»... syn tedy lub córka, jest w obowiązku, gdy rodzice ci oczy zamkną,
sprawienia im przyzwoitego pogrzebu”10. „Żebractwo, któremu się niemal wszyscy
włościanie (prócz najmajętniejszych) na starość oddają, nie jest to tedy, jak to niektórzy mniemają, ani poniżeniem, ani nędzą, ani dowodem nieczułości dzieci, ale
po prostu stanem, zwyczajem mającym źródło swe tak w serdecznym współczuciu i ofierze możnych dla biednych z jednej, jak nawzajem w wierze w skuteczność
jego modlitw z drugiej strony, t.j. ubogiego. [...] Nieomal każda wieś, każdy dwór
i okolica ma tu swoich ubogich, swoich dziadów i nie mogących pracować kaleków, których żywi, gdy miłosierdzie wspierać ich nakazuje... do obowiązków kobiet
żebrzących należy mycie i ubieranie ciał nieboszczyków swojej wsi, jak niemniej
odsiadywanie wraz z dziadami w chałupie przy ciałach z pacierzami tak długo, dopóki ich do cerkwi nie wyniosą”11. W drogę udawano się zwykle wiosną, a jeśli nie
napotkano śmierci po drodze, na zimę wracano do rodzinnego domu lub szukano
kąta do spania „u dobrych ludzi”. W sytuacji optymalnej powracający z wędrówki
powinien przynieść ze sobą trochę gotówki ułatwiającej przetrwanie do następnej
wiosny. Nie ma na ten temat żadnych badań, można jednak przypuszczać, że tryb
życia osób parających się „dziadowaniem” był tak wyniszczający, że dotrwanie do
kolejnej wiosny było jak wykupienie wygranego losu na loterii. Ponieważ jednak alternatywy dla instytucji żebractwa nie było, starano się je oswoić poprzez ponadczasowe opowieści o tym, jak to dobrze wiedzie się osobom uprawiającym żebraninę.
Powtarzano sobie z ust do ust, a nawet publikowano w prasie historie o żebrakach,
którzy w starych szmatach posiadali ukryte fortuny zebrane pod kościołami. Płynął stąd prosty wniosek, że żebractwo może być równie atrakcyjną formą pracy jak
każda inna.
Istnienie wyżej zasygnalizowanych norm postępowania ludzi starych i w stosunku do starych nie eliminowało istnienia strukturalnego konfliktu interesów między
słabnącymi, wymagającymi opieki i wydatków starcami a starającymi się zapewnić
utrzymanie sobie i swoim dzieciom aktualnymi gospodarzami. Refleksem tego była
choćby notowana przez Kolberga pieśń dziadowska, oddająca potępienie dla tych,
którzy sprzeniewierzali się obowiązkowi opieki nad starymi rodzicami:
10

O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 33: Chełmskie, cz. 1, s. 32–33.
Ibidem, s. 34. Należy jednak podkreślić, że instytucja żebractwa podkościelnego nie wszędzie i nie zawsze była tak powszechna jak na Chełmszczyźnie (gdzie licznie reprezentowany
był wschodni obrządek chrześcijaństwa). Na katolickich Kurpiach notowano inną sytuację:
na Kurpiach w Myszyńcu na odpuście na 27 tys. mieszkających w okolicy jest może 40 żebraków, generalnie jest ich więcej, ale „biedny jaki starzec, jeśli jest we wsi, to tylko w tej wsi
żebrze wsparcia, a bardzo rzadko zmuszony jest udać się do drugiej wioski; w jednej chacie
dadzą mu kawałek chleba, w drugiej szczyptę soli lub słoniny, w innej wrzucą do worka kilka
kartofli i już główne potrzeby ma zaspokojone”; O. Kolberg, op. cit., t. 27, s. 106.
11
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Matka u córki miejsca nie zagrzeje,
Bo się w jej domu złe przekleństwo dzieje
Oj, córko, córko! Tyś tego nawykła,
Bodaj–eś była przed zrodzeniem znikła
Wykarmiłam cię własnymi piersiami,
Co na cię spojrzę, zaleję się łzami.
Ojciec u syna prosi o wspomożenie,
Syn na ojca spojrzał, złe na nim odzienie,
Oj syn–ci siada jak pan do obiada,
Woła na sługę, „Wypędź tego dziada”!
Oj synu, synu, masz wszystkiego dosyć,
Nie odrzekaj się tegoż chleba prosić.
Ojciec–ci wyszedł za ostatnie wrota,
Jęła się syna nędza i ślepota12.

Stojący u progu starości, zdając sobie sprawę, że ich pozycja pogarsza się nieuchronnie, poszukiwali sposobu, za sprawą którego zwiększą swoje szanse na uniknięcie dziadowskiego losu. Już w XVIII w. źródła odnotowują istnienie instytucji
umowy (zawieranej w odniesieniu do gospodarstw na tzw. lepszym prawie) między
dotychczasowymi gospodarzami a obejmującymi gospodarstwo następcami (nie zawsze dziećmi, często wychowańcami). Umowa taka gwarantowała oddającym gospodarstwo pewne przywileje (np. prawo do zajmowania części domu, otrzymywania części plonów etc.) oraz zobowiązywała następców do utrzymywania starszych,
opieki nad nimi w razie choroby, wyprawienia im godnego pogrzebu etc.13 W miarę
upływu czasu, wraz z poprawą statusu prawnego gospodarstw chłopskich, liczba
takich umów wzrastała, zaś po zakończeniu procesu uwłaszczenia na ziemiach polskich stały się one powszechne. Formy i wymiar dożywocia, często określanego mianem „alimentu” (w języku ludowym „elementu”, „lamentu”, „wymowy”, „wycugu” etc.), były bardzo zróżnicowane w zależności od okresu zawierania umowy oraz
regionu14. Forma tych umów była zróżnicowana. Znakomitą większość stanowiły
umowy ustne, zawierane zwykle w sposób uroczysty, w obecności nie tylko człon12

Idem, Dzieła wszystkie, t. 25: Mazowsze, cz. 2, s. 162.
„Przez utrzymanie rozumiano powszechnie dostarczanie dożywotnikowi codziennej strawy i innej niezbędnej żywności z mieszkaniem, czyli tzw. przymieszkaniem albo przybudowaniem, zwanym także posiedzeniem, pielęgnowanie w słabości łącznie z kosztami leczenia
itd. Do utrzymania należało także dostarczanie niezbędnej odzieży, chociaż o niej w umowach nie zawsze wspominano. Rzadko kiedy zastrzegali sobie rodzice dostarczenie obok
utrzymania także nieznacznej gotówki. O ile rodzice nie chcieli uzależniać się zbytnio od łaski
wyposażonego dziecka, wymawiali sobie z góry wolne mieszkanie w osobnej części chaty,
część budynków gospodarczych, krowę, wreszcie kawałek gruntu ornego i jakąś część ogrodu do dożywotniego użytkowania, czasem znowu wymawiali sobie prawo dożywotniego
użytkowania z góry oznaczonej części gruntu jedynie na wypadek, gdyby wyposażone dziecko odmówiło im utrzymania lub ich nie szanowało”; K. Kowalski, Stosunki rodzinne i zwyczaje
spadkowe włościan w latach 1775–1870 w świetle tabuli prowincjonalnej cyrkułów lwowskiego i samborskiego, Warszawa 1932, s. 63–63.
14
Zob. na przykład analizę porównawczą tej kwestii dla województw warszawskiego i białostockiego w: J. Wasilkowski, Przejście gospodarstw małorolnych na zstępnych i zagadnienie reformy
spadkobrania włościańskiego (województwo warszawskie oraz zachodnia część województwa białostockiego, podlegająca prawu b. Królestwa Kongresowego, [w:] Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce,
13
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ków rodziny, ale też sąsiadów, niekiedy urzędnika gminnego, czasem duchownego. Uczestnicy uroczystości byli nie tylko świadkami aktu, ale też w pewnym sensie
gwarantami jego wypełnienia15. Możliwe, że przynajmniej w niektórych regionach
istniał zwyczaj spisywania umów zawartych w ten sposób, ale tego typu teksty nie
funkcjonowały w obiegu w XIX i XX w., nie odnotowano też ich obecności w archiwach rodzinnych. W drugiej połowie XIX w. niekiedy udawano się „do rejenta”, co
wydaje się sygnałem ograniczonego zaufania stron lub próbą nadania dodatkowej
mocy prawnej podjętym postanowieniom. To ostatnie było ważne, gdy podejrzewano, że umowa będzie kwestionowana przez część przyszłych spadkobierców.
Generalna, jednoznaczna ocena, na ile powyższe umowy były realizowane, jest
bez przeprowadzenia odrębnych, pracochłonnych badań niemożliwa. Ogólna wymowa różnorodnych przekazów źródłowych oraz wstępna analiza wyników spisu
powszechnego 1897 r. prowadzą do wniosku, że w obrębie warstwy chłopskiej ludzie starzy bardzo rzadko egzystowali w pojedynkę, bez zaplecza rodzinnego lub
jakiejś formy opieki społecznej. Pozwala to sądzić, że generalnie biorąc, mniej lub
bardziej sformalizowane umowy między starzejącymi się rodzicami a oczekującymi
na przejęcie rządów w gospodarstwie młodymi tworzyły efektywnie działającą instytucję społeczną. W tym duchu można chyba interpretować opinię Oskara Kolberga, sformułowaną w odniesieniu do Wielkopolski w latach 60. XIX w.: „Gospodarze
starzy, spracowani, osiadają zwykle komorą u swych synów lub zięciów, gdzie sobie zabezpieczają byt spokojny, a rzadko wychodzą na żebraczkę; tym zaś rzadziej
bywają już dziś przez synów poniewierani i na proszony chleb wyganiani, gdy ci
wiedzą, że starzy owi doświadczeniem generacji przeszłych nauczeni byli ostrożni
i nie cały im do rąk oddali kapitał, ale część jego w bezpiecznym ulokowali miejscu.
[...] zdarzają się (lubo nieczęsto) i niewdzięczni także synowie, którzy skąpstwem
lub chciwością powodowani, wzbraniają się dać ojcom umówioną ilość littyngu (Leibgedinge) czyli wymiaru (w jadle i utrzymaniu), a nawet udzielić im przytułku,
zmuszając tym sposobem lamencących starców do szukania chleba poza domem
o żebraczym kiju. Przyznać jednak trzeba, że dzięki wzrastającej w ogóle włościan
zamożności, jak i sprężyściej niż przedtem wykonywanym przepisom policyjnym,
zastęp żebraków zmniejszył się tu już nie pomału. Największa ich stosunkowo liczba snuje się jeszcze w południowo–wschodnich Wielkiego Księstwa powiatach”16.
Nie można jednak zamykać oczu na wymowę wielu konkretnych przekazów źródłowych pochodzących z ostatnich dziesięcioleci XIX i początku XX w. — zwłaszcza informacji prasowych o ostrych konfliktach międzypokoleniowych w rodzinach
chłopskich, nagminnym niewywiązywaniu się młodych ze zobowiązań w stosunku
do starszego pokolenia, stosowaniu przez dzieci przemocy i znęcania się nad starymi rodzicami, wypędzaniu starców z domu etc. Karol Kowalski pisał, iż nierzadko „sami objemcy i nierzadko ich żony, nie mogąc pogodzić się z myślą dalszego
utrzymania rodziców, uważają, że rodzice po zdaniu gospodarstwa za długo żyją
i są im ciężarem, obchodzą się przeto z rodzicami w sposób nadzwyczaj nieludzcz. 3: Zwyczaje spadkowe włościan w województwach centralnych (b. Królestwo Kongresowe), Warszawa 1929, s. 12.
15
K. Kowalski, Prawne zwyczaje w zakresie wyposażenia dzieci i dziedziczenia oraz sprawa podzielności małych gospodarstw wiejskich w byłym zaborze austriackim, [w:] Zwyczaje spadkowe włościan
w Polsce, cz. 1: Zwyczaje spadkowe włościan w województwach południowych, Warszawa 1928,
s. 18–20.
16
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 9: W. Ks. Poznańskie, cz. 1, s. 53–54.
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ki, nierzadko odmawiają im strawy i pragną wydrzeć im ostatnią krowę i ostatni
zagon pola, jaki rodzice z całego majątku dla siebie zatrzymali”17. Nie podważając
wiarygodności konkretnych przekazów, byłbym skłonny traktować je w kategorii
doniesień sensacyjnych, nastawionych na wywołanie wzburzenia opinii publicznej. W tym ujęciu byłyby to raczej informacje o zjawiskach patologicznych, a nie
powszechnych, upowszechniane ze świadomością uczulenia opinii publicznej na
przypadki drastycznego naruszania obowiązujących (i zazwyczaj przestrzeganych)
norm i obyczajów. Stanowią ważny sygnał istnienia strukturalnych problemów
i napięć na tle coraz gorzej funkcjonujących mechanizmów wymiany pokoleniowej,
ale też właśnie obowiązywania norm, których łamanie spotyka się z żywą reakcją,
nie zaś obojętnym wzruszeniem ramion.
Już w samą instytucję „starości społecznej” w realiach XIX i pierwszej połowy
XX w. wpisane jest założenie, iż jest to w życiu człowieka etap następujący po wypełnieniu swego zasadniczego powołania życiowego, etap oczekiwania na kres
ziemskiej wędrówki. W efekcie nie istniał społeczny nacisk na walkę o maksymalne
wydłużanie tego okresu, zwłaszcza gdy wiązało się to z wydawaniem żywej gotówki. Choroba i śmierć w jej następstwie były czymś oczywistym, naturalnym. Nie
walczono z nimi zbyt energicznie, koncentrując się na zapewnieniu pociechy religijnej. W efekcie osiągnięcie starości społecznej tworzyło warunki do gwałtownego
przyspieszenia procesów starzenia się biologicznego i, poza wypadkami naturalnej
żywotności i odporności na choroby, szybkiej śmierci. W tej sytuacji wydłużanie się
długości życia (o czym wspomniano na początku tekstu), w tym także okresu starości społecznej, było przede wszystkim funkcją ogólnego postępu cywilizacyjnego,
podnoszenia poziomu higieny i materialnych warunków egzystencji oraz lepszego
wyżywienia.
Dotychczasowe uwagi mają prowadzić do wniosków następujących:
— wieś zdecydowanie nie była pod względem demograficznym upośledzona
w stosunku do miasta. Na wsi przez całe stulecie łatwiej było przetrwać pierwsze
lata życia oraz dobrnąć do wieku starczego;
— przemiany demograficzne na wsi polskiej w drugiej połowie XIX w. zachodziły
w sposób ewolucyjny, szybki i kompleksowy. Poprawa materialnych i społecznych uwarunkowań starości była funkcją ogólnego wzrostu standardu życia,
a nie poprawy w obrębie tej konkretnej kategorii społecznej;
— jednocześnie jednak nie istnieją, moim zdaniem, poważniejsze przesłanki, które pozwoliłyby sformułować opinię, że sytuacja ludzi starych na wsi polskiej
w XIX i na początku XX w. ulegała jakiemukolwiek pogorszeniu w stosunku do
innych grup wiekowych.

17

K. Kowalski, op. cit., s. 23–24.
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Medycyna a starość i choroby ludzi w podeszłym wieku
na przełomie XIX i pierwszego półwiecza XX wieku
(zarys problematyki i potrzeby badawcze)

T

ematyką starości i chorób jej towarzyszących interesowali się lekarze od najdawniejszych czasów. Od początku XX w. ten dział medycyny nazywano geriatrią, określaną wtedy przez Lillien Jane Martin1 jako: „a modern science with a long
history”. Istotnie, nie było to — jak zauważyła też w 1900 r. polska lekarka dr Wanda Szczawińska — tak zupełnie kwestią nową2. Niemal „od zawsze” poszukiwano
bowiem „sprawcy” starości. W starożytnym Egipcie panował np. pogląd, że przyczyną starości, w tym i przewlekłych chorób związanych z podeszłym wiekiem, jest
szkodliwy materiał, który gromadzi się w organizmie3. Podobnie sądzili Hipokrates
i Arystoteles w starożytnej Grecji, zaś w antycznym Rzymie — Galen, opierający swe
wywody na teorii humoralnej. Ten ostatni twierdził, że powodem tego stanu jest zachwiana ilościowa norma czterech płynów organicznych — tzw. humorów: krwi,
żółtej żółci, czarnej żółci i flegmy. Za zmiany i objawy starości odpowiedzialne były,
zdaniem Galena, zasadniczo dwa płyny ustrojowe: krew i flegma, powodujące obniżenie ciepła i wilgoci w organizmie4. Dlatego, jak przypuszcza współczesny gerontolog Kinga Wiśniewska–Roszkowska, wskazane dla ludzi starszych było w kręgu
medycyny starożytnej aplikowanie różnorakich zabiegów: leków rozgrzewających,
nawilżających, ale i zalecanie unormowanego trybu życia, stosowania lekkostrawnej
diety oraz ruchu fizycznego5. Pogląd ten, oparty na zasadach profilaktyki, którą wyobrażano sobie jako życie zgodne z naturą, obowiązywał również w średniowieczu.
Starość miały opóźniać, czy przynajmniej eliminować jej niepożądane skutki, przeróżne eliksiry, często o sekretnych składnikach. Poszukiwaniem tajemnego środka

1
Lillien Jane Martin (1851–1943) — lekarka specjalizująca się w leczeniu ludzi starych, zwłaszcza w wykorzystywaniu technik psychologicznych w rehabilitacji osób w wieku podeszłym.
2
W. Szczawińska, Z ruchu naukowego. Walka ze starością, „Głos. Tygodnik Naukowo–Literacki,
Społeczny i Polityczny” 15, 1900, nr 7, s. 98.
3
Szerzej na ten temat B. Urbanek, Medycyna wobec starości, chorób ludzi starych w XIX i pierwszej
połowie XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 58, 2012, nr 1, s. 235–248.
4
K. Wiśniewska–Roszkowska, Procesy starzenia się i ich znaczenie dla kliniki 1. Gerontologia i geriatria — definicja, rys historyczny i kierunki współczesnego rozwoju, cz. 1, [w:] Geriatria,
red. K. Wiśniewska–Roszkowska, Warszawa 1971, s. 9.
5
Ibidem, s. 10.
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na odzyskanie młodości zajmowali się alchemicy, zwłaszcza w czasach odrodzenia.
Za sprawą tych specyfików, jak pisze W. Szczawińska, starano się „przywołać nadziemskie siły”, aby przemienić „zużytego starca w pełnego energii młodzieńca”6.
W dobie odrodzenia wiedza o starości stawała się już odrębną dziedziną, określaną mianem gerontokomii lub gerokomii. Miała swoich pierwszych badaczy. Jednym
z nich był Zerbi — profesor z Padwy i Bolonii7. Trudno powiedzieć, czy za sprawą
tych badaczy, alchemików, czy już aptekarzy powstawały wspomniane nowe, „coraz doskonalsze” środki na przywrócenie młodości, a przynajmniej „oddalenie starości”. Tajemne mikstury od pokoleń zresztą przechowywane były i przekazywano
je zgodnie z tradycją rodzinną m.in. przez lekarzy oraz aptekarzy. Jedna z zachowanych recept — z zestawem środków o „cudownych właściwościach”, tzw. preskrypcja — odnaleziona została „między papierami doktora Ernesta Szweda”, zmarłego
w roku 1773, mającego, jak głosiła legenda, w chwili śmierci 204 lata (!). Wcześniej
korzystano z niej w jego rodzinie i to z dobrym, jak zaznaczono, rezultatem, podobno dożywając bardzo sędziwego wieku. Dziś „preskrypcja” ta znajduje się w przechowywanych w Wilnie zbiorach dawnej Biblioteki Wróblewskich, prawie niebadana i nieanalizowana przez współczesnych znawców zagadnienia8.
Z biegiem lat pojawiły się też nowe poglądy na temat starości. I tak, w ramach
obowiązywania w XVII–XVIII w. mechanistycznych teorii: jatromechaniki i jatrofizyki problemy te wyjaśniano zgodnie z ich założeniami, uznając za przyczynę tego
procesu zużycie trybów działania maszyny, czyli organizmu człowieka. Osiągnięcia
anatomii patologicznej, odkrycie tkanek, komórek i mikroskopowych zmian w nich
zachodzących poszerzają w pierwszej połowie XIX w. wiedzę z tego zakresu. Starość przestaje być postrzegana jako tzw. zgniły wiek w życiu człowieka — tak ją
bowiem określano dwieście, a nawet jeszcze sto lat temu. Impulsem do przeobrażeń
w tych poglądach staje się też twórczość literacka i dzieła malarzy ukazujących inną
jej postać. Wizerunki te, a także poglądy niektórych filozofów — np. francuskiego
dr. J. H. Reveillé’a–Parise’a9 — nie tylko zmierzały do akceptacji tego okresu w życiu człowieka, ale też sprzyjały poszerzeniu horyzontów i dążeniu ludzkości do
zapobieżenia niepomyślnym skutkom starzenia się organizmu. Podejmowano też
próby wyjaśnienia biologicznego procesu starzenia. Jednym z prekursorów szerszego spojrzenia na to zagadnienie stał się niemiecki lekarz z przełomu wieku XVIII
i XIX, twórca makrobiotyki Christoph Hufeland (1762–1836)10.
6

W. Szczawińska, op. cit.
K. Wiśniewska–Roszkowska, op. cit., s. 11.
8
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk (dalej cyt. BLAN), sygn. F 12–355, k. 3. Kompozycja
eliksiru „życia długiego” składała się z następujących składników: „uncja aloesu przedniego
lukrotańskiego, kwintę cytwaru białego, kwintę [...] korzenia goryczki, kwintę jak najlepszego szafranu wschodniego, kwintę miałkiego rabarbarum, kwintę agaraku białego [...] kwintę
drakwi weneckiej”. Wszystkie składniki należało utłuc, przesiać przez gęste sito, „jak najdelikatniejsze wsypać w butelkę szkła grubego wlać kwartę wódki alębikowej niedobranej,
a najlepiej wina francuskiego, gdyby była pędzona zawiązać dobrze pęcherzem, albo pergaminem mokrym a gdy wyschnie szpilką nakłuć aby butelki nie rozsadziła, postawić w cieniu.
Rano i wieczorem pomieszać, dziesiątego dnia zalać kwartą wódki tej samej i odstawić znów
na 9 dni. Potem wszystko przecedzić aby nie zmętniał, można tego likworu wraz używać
po 7–8 kropel, żyć czerstwo i długo bez puszczania krwi i używania innych leków”. Ibidem.
9
Autora dzieła Traité de la vieillesse hygiénique, médicale et philosophique..., Paris 1853.
10
C. F. Hufeland, Makrobiotyka czyli sztuka przedłużenia życia ludzkiego. Dzieło w dwóch częściach,
przeł. T. Krauze, Warszawa 1828, nakładem i drukiem Łątkiewicza.
7
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Powstawały też placówki zajmujące się poznawaniem mechanizmu starzenia,
przemian zachodzących w organizmie, łącząc je z odczuwalnymi trudnościami
w jego funkcjonowaniu. Badania w tym zakresie były prowadzone m.in. w Paryżu.
Powiększyła się również w XIX w. liczba medycznych publikacji, definiowano pojęcia starości i starego człowieka, umieszczając stosowne hasła na stronach ówczesnych encyklopedii.
Wspomniany francuski filozof J. H. Reveillé–Parise, interesujący się tym problemem w połowie XIX stulecia, przekazał swoje zamierzenia w sposób następujący:
„Napisać historię starości, czyli przedstawić szereg zmian i objawów, jakie, czy to
w składających ludzkie ciało organach, czy w sferze jego umysłowości czas tworzy;
dotknąć się [...] właściwych w wieku tym chorób i wykazać główne ich cechy; wyprowadzić [...] środki utrzymania prawidłowych organiczno–żywotnych czynności
w najpóźniejsze lata, oto cel niniejszego dzieła”11.
Wśród rodzących się na początku XX stulecia specjalności lekarskich powstawała geriatria, a obok niej gerontologia — zajmująca się szeroko pojętym procesem
starzenia. Po raz pierwszy nazwa „geriatria” (geriatrics) została użyta na początku
XX w. przez Ignatza Leo Naschera (1863–1944)12. Jak podaje K. Wiśniewska–Roszkowska, Nascher posłużył się przy tworzeniu tej nazwy znaczeniem analogicznym
jak w przypadku pediatrics13. Od 1909 r. ukazywał się periodyk naukowy z geriatrią
w tytule. Sześć lat później pod tą nazwą założono stowarzyszenie lekarskie: New
York Geriatric Society. Nascher zrywał z panującymi poglądami, definiując starość
jako odrębny, ale fizjologiczny, nie zaś patologiczny okres w życiu człowieka14.
Zapatrywania te przedstawił w pracy pt. Choroby starości i traktowanie ich, liczącej
517 stron. Jednak początkowe trudności w uznaniu jego poglądów dotyczących starości przeszkodziły w jej ogłoszeniu. Praca wydrukowana została w całości dopiero
w roku 197915. Tymczasem sam Nascher nie aprobował zapatrywań na temat przyczyn starości głoszonych przez Ilię Miecznikowa, laureata Nagrody Nobla z 1908 r.
i pomysłodawcę (w 1903 r.) wcześniej wspomnianego pojęcia — gerontologia16. Ów
brak akceptacji Naschera wynikał szczególnie z poglądów Miecznikowa na starcze
zwyrodnienie, które ten ostatni upatrywał w procesach gnilnych, zachodzących
w jelicie grubym — co można poczytywać jako pewne nawiązanie do teorii panujących jeszcze w starożytności. Nascher nie był także zwolennikiem odkrytej u schyłku XIX stulecia przez Miecznikowa zdolności białych ciałek do fagocytozy w organizmie człowieka17, a ponadto roli osłabienia z wiekiem tego procesu, a także zaniku
komórek nabłonkowych, jak zaznaczał rosyjski uczony, u „wyspecjalizowanych
narządów”. Procesowi starzenia, według koncepcji Miecznikowa, miały podlegać

11
J. H. Reveillé–Parise, Starość — popularny wykład fizjologji, psychologii, medycyny i higieny
względnie do wieku starego, przeł. dr F. Olszewski, Lwów 1877, nakładem Księgarni Polskiej,
s. 7, Główna Biblioteka Lekarska, sygn. 111.943.
12
Urodzony w Wiedniu, wyemigrował do Nowego Yorku, gdzie ukończył studia medyczne
(początkowo studiował farmację).
13
K. Wiśniewska–Roszkowska, op. cit., s. 12.
14
J. Morley, A Brief History of Geriatrics, „Journal Gerontology” 59, Nov. 2004, s. 1132–1152.
15
W Ayer Publishers pod tytułem The Diseases of Old Age and Their Treatment.
16
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Historia polskiej myśli gerontologicznej, strona internetowa.
17
W. Szczawińska, op. cit.
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szczególnie komórki systemu nerwowego i rozmaitych gruczołów dokrewnych18.
Teoria, według której Miecznikow starał się wyjaśnić przyczyny starości i następującej po niej śmierci, przyjęła się i określona była jako „toksyczno–fagocytarna”19.
Miecznikow poszukiwał też sposobów i środków do zapobieżenia rozwojowi zjawiska degeneracji, postrzegając je jako proces chorobowy. Prowadził eksperymenty
w zakresie seroterapii20.
W tym czasie panowała jednak wielość teorii na ten temat. Niektórzy badacze
starość wyjaśniali zakażeniami bakteryjnymi21, zgodnie zresztą z ówcześnie przyjętym modelem poszukiwania głównych przyczyn różnych ludzkich dolegliwości.
Inni opierali je na teorii ewolucji22. W pierwszej ćwierci XX w. przyczyny tego stanu
upatrywano w zaburzeniach w funkcjonowaniu układu dokrewnego — związanych z określonym wiekiem człowieka.
Wraz z badaniem procesu starości i zmian, jakie wywołuje, kształtowała się grupa specjalistów — lekarzy trudniących się tą dziedziną. Najwcześniej, bo w latach
30. XX w., pojawili się na zachodzie Europy. Nieco później odnośne badania rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych, choć wiodącym krajem w zakresie formowania
i kształcenia specjalistów geriatrów była Wielka Brytania23. Skądinąd kwestia ta wymaga jeszcze dalszych badań.
Do połowy XX w. międzynarodowa społeczność lekarska zajmująca się geriatrią
była już zorganizowana. Dowodem jest pierwszy Międzynarodowy Zjazd Gerontologiczny, który odbył się w roku 1950 w Liège24.

Starość w opracowaniach z zakresu dziejów medycyny
Historyczne studia nad zagadnieniami związanymi ze starością w jej aspekcie biologicznym rozpoczęły się w drugiej połowie XX w., a w latach 70. i 80. odnotować
należy ich znaczną intensywność. Rozwijały się w ramach badań nad poznaniem
rodowodu większości różnych specjalności lekarskich, zaawansowanych już w latach 20. Dominowali tu badacze francuscy i amerykańscy, poszukujący genezy poszczególnych specjalności, publikujący też materiały źródłowe25.

18

B. Urbanek, op. cit., s. 237.
S. W. Żurawski, Stan obecny zagadnienia reaktywacji tzw. odmładzania organizmu, „Zagadnienia Rasy. Organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego”, R. 16, t. 8, 1934, nr 1, s. 42–43.
20
W. Szczawińska, op. cit., s. 97–98.
21
S. W. Żurawski, op. cit., s. 43.
22
K. Wiśniewska–Roszkowska, Mechanizmy przyczynowe starzenia się — teorie i fakty, [w:] Geriatria, red. doc. dr med. K. Wiśniewska–Roszkowska, Warszawa 1971, s. 17. Por. J. Fels, Senescentia, senectus et senium. Objawy starzenia się, starości i starczości, „Wiedza Lekarska” 9, 1935,
z. X, s. 251.
23
M. J. Denham, The History of Geriatric Medicine and Hospital Care of the Elderly in England
between 1929 and the 1970, London 2004; R. Keele, The Cinderella Speciality: the Development
of British Geriatrics from 1935 Dysert., 2000.
24
R. Dzierżanowski, Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji, Warszawa 1983, s. 360.
25
Por. B. Urbanek, Kształtowanie się specjalności lekarskich na ziemiach polskich 1860–1914, Warszawa 2010.
19
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W przypadku starości pierwszym pracom z tego zakresu nadawano głównie wymiar społeczny26, przede wszystkim zaś demograficzny27. Starano się uściślić bardzo
różnie definiowany w rozmaitych czasach wiek określany mianem starości28. Próbowano ustalić średnią długość życia człowieka, uznając, że w wiekach średnich wynosiła przeciętnie 30 lat. Stosowano również podziały trwania życia w zależności od
płci, ale nie zawsze właściwie interpretowano ich specyficzne przyczyny. Zważyć
wypada, że przeciętny okres życia kobiet był wówczas krótszy ze względu na różnorakie nieswoiste uwarunkowania — np. liczne porody i związane z nimi komplikacje, często kończące się śmiercią. Temat ten badano wybiórczo, nie uwzględniając
wyżej wspomnianych uwarunkowań, zbierając przy tym i analizując dane z dość
ograniczonego obszaru — przede wszystkim z kilku państw zachodnioeuropejskich
i północnoamerykańskich. Pomijano inne kraje, które po dzień dzisiejszy znane są
z długowieczności — np. Gruzję. Ziemie polskie też nie były brane pod uwagę.
Uszczuplało to możliwości oceny sytuacji w zakresie starzenia się społeczeństw
w czasach dawniejszych i uniemożliwiało rzetelne ustalenie stanu faktycznego. Nie
poszukiwano też przyczyn przyspieszających lub opóźniających proces starzenia.
Szerszy obraz, z uwzględnieniem aspektów społecznych, choć także na ograniczonym terenie, prezentowali badacze amerykańscy29, ale przede wszystkim historycy francuscy związani ze szkołą Annales. Ich publikacje dotyczyły także innych
kwestii, np. problemów rodziny, śmierci, seksualności, a także stanów psychicznych, którym poddawany był człowiek w minionych stuleciach30. Zagadnieniom
tym poświęcono we francuskiej historiografii od lat 60. XX w. wiele uwagi, można nawet mówić o odrębnej specjalizacji. W przypadku omawianej problematyki
należy przypomnieć Historię starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur31 Jeana
Pierre’a Boisa, wydaną w polskim tłumaczeniu w siedem lat od francuskiego oryginału. Książkę tę można w pewnym sensie uznać za kontynuację wcześniejszej,
zatytułowanej Historia starości, autorstwa Georges’a Minois32. Brak w nich jednak
merytorycznej oceny rozwoju samej geriatrii, obowiązujących teorii medycznych,
które wywierały wpływ na postrzeganie starości w czasach nowożytnych. Lukę
tę — chociaż tylko w pewnym zakresie — wypełniają opracowania z dziedziny historii medycyny, autorów różnej proweniencji, m.in. wywodzących się z Czech33 czy
Australii34. Znakomitą jednak większość stanowią tu prace o charakterze przyczynkarskim. Dominującą przy tym przewagę mają publikacje powstałe w angielskiej
strefie językowej, a przy tym koncentrujące się na działalności konkretnych postaci
26

D. Hackett–Fischer, Growing Old in America, New York 1977.
Jako pierwszy ewolucją ludzkiego życia — czasem jego trwania — interesował się belgijski
matematyk i statystyk Adolphe Quetel (1796–1874).
28
B. Urbanek, Medycyna wobec starości..., s. 238.
29
W. A. Achenbaum, Old Age in the New Land: the American Experience since 1790, Baltimore
1978.
30
Por. (rezenzja) T. Srogosz, Jean Pierre Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych
emerytur, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1996, ss. 326. „Medycyna Nowożytna. Studia nad
Historią Medycyny” 5, 1998, z. 1, s. 158–162.
31
W oryginale: Les vieux de Montaigne aux premiéres retraites, (1989).
32
W tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej (Warszawa 1995).
33
L. Hlaváčkov̀a, Zadost o přednašky z gerondlogie z r 1843, „Casopis lekařű Českŷch” 135, 1996,
nr 19.
34
R. B. Lefroy, Geriatric Medicine: Early Policy and Practice in Western Australia, University
of Western Australia Press, Crowley 2005.
27
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i omówieniu dorobku placówek specjalizujących się w geriatrii. W mniejszym stopniu autorzy podejmują się analizy rozwoju kierunków terapeutycznych, obowiązujących w tej specjalności35. Ocena dorobku histograficznego w zakresie historii
medycyny geriatrycznej wymaga ciągle jeszcze pełniejszej kwerendy36.
W przypadku Polski temat ten oprócz wspomnianych tłumaczeń, zwłaszcza prac
uwzględniających problemy biologiczno–medyczne, jest prawie nieobecny. Szkicową próbę dokonania ocen historycznych przedstawiła wspomniana już prof. Kinga
Wiśniewska–Roszkowska przy okazji swych badań nad problematyką współczesnej
sobie geriatrii37. Inni badacze, podobnie jak na Zachodzie, uwzględniali przeważnie
kwestie instytucjonalnej opieki społecznej sprawowanej nad starym człowiekiem,
która miała zwykle charakter działalności charytatywnej (tak wygląda np. optyka
opracowania Elżbiety Mazur38). Najczęściej jednak ujmowano te zagadnienia w kontekście troski o ludzi ubogich. Ponadto wspominano o nowszych formach opieki
społecznej, w tym o systemie ubezpieczeń społecznych różnych grup zawodowych
w Polsce, o czym pisała m.in. Jolanta Sadowska39.
W 2008 r. tematykę rozwoju geriatrii w krajach europejskich podjęły na łamach
„Gerontologii Polskiej” dwie polskie lekarki K. Szczerbińska i A. Petryka, prezentując wstępny przegląd dokonań tej specjalności40.

Polskie źródła medyczne i recepcja dzieł obcych
Polska publicystyka lekarska, zarówno z XIX, jak i XX w., tylko w niewielkim stopniu została wykorzystana w badaniach dotyczących geriatrii. Tymczasem niezwykle pomocna w tych poszukiwaniach może być bibliografia lekarska dotycząca tych
dwóch stuleci, opracowana przez Stanisława Konopkę.
Według dokonanych na jej podstawie ustaleń pierwszą polską wzmiankę o starości wychodzącą ze środowiska medycznego stanowi odredakcyjna wypowiedź
z 1801 r., autorstwa Lafontaine’a, twórcy „Dziennika Zdrowia”. Zamieszczona została w artykule: O wartości życia y długiego życia zamiast powinszowania41. Trudno
ją jednak zakwalifikować jako merytoryczną i zaliczyć bezpośrednio do materiału
źródłowego do dziejów tej dziedziny nauk lekarskich.
Inne polskie publikacje z pierwszej połowy XIX w., rozwijające tę problematykę
na szerszą skalę, w większości należą do prac popularnych, jako że kierowano je do

35

D. L. Juchau, Transitions in American Medical Therapy and the Older Patient 1820–1920, University of Michigan 1993.
36
Aczkolwiek wedle Komitetu Historii Gerontologii, założonego w 1960 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gerontologów, sklasyfikowanie światowej literatury gerontologicznej, wydanej przed 1950 r., jest na razie trudne do zrealizowania.
37
K. Wiśniewska–Roszkowska, Geriatria; ponadto eadem: Medycyna w walce ze starością, Warszawa 1964; Gerontologia dla pracowników socjalnych, red. K. Wiśniewska–Roszkowska, W. Jaroszczyk–Steiner, Warszawa 1982; K. Wiśniewska–Roszkowska, Pochwała starości, Marki–
Struga 1994 i inne.
38
Np. E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
39
Por. J. Sadowska, Lecznictwo ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej, Łódź 1990; eadem, Kasy
Chorych w Polsce w latach 1920–1933, Łódź 2002.
40
K. Szczerbińska, A. Pietryka, Rozwój geriatrii w krajach europejskich. Historia i zasoby (część I),
„Gerontologia Polska” 16, 2008, nr 2.
41
(Lafontaine), O wartości zdrowia y długiego życia zamiast powinszowania nowego roku, „Dziennik Zdrowia” 1801, nr 7, s. 3–39.
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szerokiego grona czytelników. Mimo że pisane były przez lekarzy, zamieszczano je
niekiedy w prasie codziennej. Publikacje, o których mowa, utrzymane były przeważnie w duchu oświeceniowych haseł i świadczyły nie tylko o chęci zapoznania społeczeństwa z tą słabo dotychczas omawianą tematyką. Przyświecało im też pragnienie
zmiany ówczesnych społecznych zapatrywań na ludzką starość. Początkowo były
to jednak głównie tłumaczenia prac autorów niemieckich czy francuskich. Czasem
pojawiały się też niewielkie rozprawy. Przykładem mniejszej formy publicystycznej jest ogłoszona w „Kuryerze Litewskim” w roku 1836 praca J. F. Sobernheima,
O długowieczności życia, w tłumaczeniu G.S.P. (?)42. Ponadto pojawia się przekład
wzmiankowanej już rozprawy o starości pióra dr. J. H. Reveillé’a–Parise’a, ale i już
wydrukowany — w formie broszurowej — poradnik P. Pattego: Starość szczęśliwa
czyli utrzymania w czerstwości sił umysłu i ciała... (Kraków 1805)43. Autor ostatniej pracy rozpatruje sprawy związane z warunkami sprzyjającymi wydłużeniu życia, zaliczając do nich sposób odżywiania, radząc przy tym: „umiarkowanie niżeli rodzaj
pokarmu” w myśl maksymy: Non ut edam, sed ut vivam44. Mimo pojawiających się
wątpliwości i braku możliwości sformułowania „ogólnych [...] prawideł” stara się
udowodnić, że „[...] osoby trzeźwe, umiarkowane, porządne w pracy [ceniąc przy
tym przede wszystkim pracę umysłową — B.U.]: rzadszym nierównie podległym
niemocom i dłużey zatrzymywały używanie siły zmysłów i rozumu”45. Wśród sprzyjających długowieczności czynników wymienia także wrodzone właściwości, fizyczną naturę człowieka oraz jego stan moralny, twierdząc, że: „[...] słabowitość temperamentu więcey sprzyja długoletniości życia, aniżeli iego czerstwość. Ludzie rośli,
silni, żylaści, rzadko kiedy późnego wieku dochodzą; kiedy maiący temperament
słaby, wilgotny, i podobny do kobiet cieszą się powszechnie tą korzyścią”46. Podobnie uważa, że osoby mniej wrażliwe emocjonalnie, za to refleksyjne, dłużej żyją47.
Innym remedium na „łagodną” i odległą w czasie starość stała się w pierwszej połowie XIX w. wspomniana Makrobiotyka Hufelanda, w tłumaczeniu Tomasza Krauzego, wydana w 1828 r. nakładem warszawskiego drukarza Łątkiewicza. Hufeland
stara się w swym dwuczęściowym, liczącym 237 stron dziele podać, jak zaznaczył
we wstępie, porady praktyczne gwarantujące osiągnięcie długowieczności. Zaliczyć
je można do działań profilaktycznych. Leczenie „słabości” nabytych z wiekiem miało
być ostatecznością. Formułuje przy tym w dość prosty, ale i jasny dla czytelnika sposób podstawowe warunki zapewniające „długie życie”48. Najważniejsze zagadnienia
42

J. F. Sobernheim, O długowieczności człowieka (Z dzieła Doktora ... o zachowaniu zdrowia), „Kuryer Litewski” 1936, nr 90, s. 749–750.
43
P. Patte, Starość szczęśliwa czyli sposoby utrzymania w czerstwości sił umysłu i ciała az do naypoznieyszego wieku. Wybrane z Dzieła w Francuzkiem Języku napisanego..., Kraków 1805, Wydawnictwo Jana Maja, o łącznej liczbie 98 stron. Książeczka ta jednak pomimo wielu praktycznych rad — jak dożyć długowieczności, aktualnych nawet po dzień dzisiejszy — nie
cieszyła się zbytnią poczytnością. Świadczą o tym jej strony nierozcięte po dziś dzień mimo
upływu 200 lat, przynajmniej w egzemplarzu przechowywanym w Bibliotece Narodowej.
Por. sygn. I.479.764.
44
P. Patte, op. cit., s. 12–15.
45
Ibidem, s. 17. Autor zastrzega się jednak: „Wszystkie rodzaje życia maią swych wielbicielów, żaden niewart bydź słusznie cenionym i przedkładanym nad inny”.
46
Ibidem, s. 18.
47
Ibidem, s. 19.
48
C. Hufeland, Makriobiotyka czyli sztuka przedłużenia życia ludzkiego, Warszawa 1828, s. V.
W przeciwieństwie do dziełka P. Pattego książka była czytana, o czym mogą zaświadczyć
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rozwija w drugiej części swego dzieła, dzieląc je na sposób dydaktyczny na środki
skracające i przedłużające życie. Ze zrozumiałych względów szczególnie dużo miejsca poświęca tym ostatnim, wyliczając tu: rodzinne uwarunkowania, wychowanie,
aktywność, tzw. wstrzemięźliwość, szczęśliwe małżeństwo, wypoczynek, ruch, dbałość o higienę, dietetykę, zapobieganie chorobom i wczesne ich leczenie.
Wymienione publikacje ukazywały się w związku z pojawieniem się w europejskiej profilaktyce medycznej pozytywnego nurtu postrzegania starości, poszukiwania sposobu zachowania pełnej sprawności czy kondycji w tym okresie życia
człowieka. Tłem ich ujawnienia był wspomniany wcześniej oświeceniowy racjonalizm i optymizm poznawczy. Jednak tematyka ta nie znajdowała jeszcze wtedy
u nas zbyt szerokiego kręgu odbiorców. Być może z tego powodu publikacje te były
prawie nieobecne w polskiej prasie medycznej aż do połowy XIX w. Dodać trzeba,
że rynek prasowy czasopiśmiennictwa lekarskiego nie należał też do rozległych,
mimo że kierunek profilaktyczny w polskiej publicystyce był dość silnie zaznaczony zwłaszcza na Litwie49.
Kolejne publikacje pojawiają się od lat 40. XIX w. i są już ogłaszane w większości
w prasie fachowej — w tym w „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Przykładem może być zamieszczony tam w roku 1844 artykuł: Część lekarska, statystycznego opisania domu przytułku starców...50. Autor K. Wroczyński tytułem
nie zwraca uwagi na treść swej pracy, sądzić nawet można, że wprowadza czytelnika w błąd. Przypomnieć jednak warto, że ten sposób sygnalizowania zakresu publikacji był do pewnego stopnia ówczesną regułą. Często treść przynosiła więcej, niż
zapowiadał tytuł. Tak było i w tym przypadku; zwrócić należy uwagę, że Wroczyński — po raz pierwszy w polskiej literaturze medycznej — przytacza definicję starości i zmian, jakie mają miejsce w organizmie człowieka. Formułuje je jako zmniejszenie czynności organicznych tkanek i nerwów, biegu krwi, stanu serca i naczyń.
Nie był to jednak jeszcze opis poparty obserwacjami anatomo–patologicznymi, ale
swoista próba wyjaśnienia przyczyn, charakteru przeobrażeń51. Autor opisuje przypuszczalny moment pojawienia się zmian, omawiając objawy i towarzyszące im
skutki. Dostrzega w ich następstwie źródło rozwijających się chorób52.
Przejdźmy do prac późniejszych, powstałych w drugiej połowie XIX w. Utrzymane są w tej samej formule co wcześniejsze, stanowią również próbę wyjaśnienia
kwestii przyczyn i przebiegu starości. Autorzy różnicują, grupują i klasyfikują jej objawy. Dzielą starość na etapy, wyróżniając charakterystyczne — dla danego okresu
życia — zmiany zachodzące w organizmie człowieka. Wśród piszących pojawia się
nazwisko Antoniego Eborowicza, który stał się jednym z pierwszych według naszej
opinii znawców zagadnienia. W 1857 r. zamieścił na ten temat na łamach warszawskiego „Tygodnika Lekarskiego” cykl sprawozdań ze swoich obserwacji. Podobne poglądy zaprezentował dziewięć lat później w piśmie popularnym, jakim był
„Opiekun Domowy”. Eborowicz odwołuje się po raz pierwszy, przynajmniej gdy
uwagi czytelników, a także różne maksymy, odręcznie dopisane, a dotyczące tego tematu,
jak: „Niedołężna starość i bieda spotyka zwykle tych co za młodości zniszczyli zdrowie [...]”
lub „Będzież chorował długo, a żył krótko”. Por. egzemplarz BN, sygn. 483215.
49
B. Urbanek, op. cit., s. 240.
50
K. Wroczyński, Część lekarska statystycznego opisania domu przytułku starców w Górze Kalwarii,
„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 12, 1844, nr 2, s. 196–237.
51
Ibidem, s. 196.
52
Ibidem, s. 197, 216, 227, 231.
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weźmiemy pod uwagę wypowiedzi na łamach prasy, do pośmiertnych oględzin
i zauważonych podczas sekcji zmian tkanek i narządów, występujących u ludzi
w podeszłym wieku. Opisuje też, jak się wydaje również po raz pierwszy, terapię
kierowaną wyłącznie do ludzi w tym wieku. Wskazuje na konieczność odmiennego dawkowania środków leczniczych, motywując ją przyczynowo53. Zasada innego
dawkowania leku u ludzi w podeszłym wieku została przyjęta i znalazła swoje uzasadnienie u specjalistów z tej dziedziny także w późniejszym czasie, chociaż inaczej
już określano przesłanki takiego postępowania.
Potwierdzeniem zmian w organizmie człowieka związanych ze starością, a odkrywanych coraz częściej w wyniku sekcyjnych obserwacji, stają się u schyłku
XIX stulecia gruntowne naukowe monografie. Dodać należy, że były to zwykle prace jednostkowe, wyłącznie poświęcone tej właśnie tematyce. W tym nurcie mieści
się rozprawa Władysława Biegańskiego z roku 1891 — O stwardnieniu tętnic (arteriosclerosis) pod względem klinicznym54. Co ciekawe, publikacja Biegańskiego należy do
dość wczesnych analiz obserwacji z tego zakresu. W latach 30. XX w. odnotowana
została w światowym wykazie publikacji z zakresu geriatrii praca wydana w Nowym Jorku pod tym samym tytułem, z uwzględnieniem jednak pewnych ustaleń,
jakie nastąpiły od tego czasu w poznaniu i leczeniu tej jednostki chorobowej55.
Coraz częściej ogłaszano też prace popularnonaukowe, które charakteryzowały się zróżnicowanym poziomem. Autorzy niektórych z nich próbowali np. zgłębić tajemnice długowieczności na przykładzie wybranych, znanych osób czy też
poszczególnych grup etnicznych. Przykładem jest artykuł A. Czarnowskiego Jak
żyli ludzie nadstoletni?, ogłoszony w roku 1896 w „Przewodniku Zdrowia”56. Wspomniany autor nie ograniczył się tylko do opisu, ale i udzielił pewnych użytecznych
rad, stwierdzając, że „[...] sztuka przedłużenia życia nie polega na szczególnych
[...] środkach albo tzw. specyfikach — ale tylko na przestrzeganiu praw przyrodzonych [...]”57. Rozprawkę o zapobieganiu starości ogłosiła w początkach następnego
stulecia wspomniana już W. Szczawińska. Większość tego typu prac służyć miała,
jak pisano, zmianie biegu starości, opóźnieniu procesu występowania wszelkich
komplikacji związanych z wiekiem, zwłaszcza zniedołężnienia. Zwracano uwagę
na skutki zaniedbań w tym zakresie zwłaszcza w wymiarze społecznym. Pisano
np. o przedwczesnym spadku aktywności zawodowej, obniżeniu możliwości zarobkowania, co doprowadza do utraty samodzielności. Publikacje te pełniły zatem
w praktyce funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Kierowane były zarówno do lekarzy, jak i ogółu społeczeństwa.
Wiedza o starości już od połowy lat 50. XIX w. stopniowo pozbawiona zostaje
cech spekulatywnych. Można to wyraźnie zauważyć z początkiem XX w., a dość
reprezentatywną pozycją jest tu publikacja z 1907 r., wspominanego już Ilji Miecznikowa, w swej polskiej edycji Feliksa Werminskiego zatytułowana Zarysy optymistyczne58. Wydrukowana została po trzech latach od ukazania się oryginału59.
53

A. Eborowicz, O starości, „Tygodnik Lekarski” 1857, nr 44, s. 351.
R. Dzierżanowski, op. cit., s. 241.
55
E. V. Cowdry, Arteriosclerosis, New York 1933.
56
(A. Czarnowski) Cz., Jak żyli ludzie nadstoletni?, „Przewodnik Zdrowia” 2, 1896, nr 2, s. 11–
12; nr 4, s. 29–31.
57
Ibidem, nr 4, s. 30.
58
Wydana pod redakcją S. Kucharskiego.
59
W oryginale: Études sur la nature humaine: essail de philosophie optimiste, Paris 1904.
54
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Miecznikow, a za jego pośrednictwem Werminski, opisuje obraz zmian anatomopatologicznych zachodzących w starości. Zdaniem autora, a pośrednio i jego tłumacza oraz interpretatora, zmiany organiczne w wieku podeszłym znajdują odbicie
i wytłumaczenie w mechanizmie funkcjonowania całego organizmu, przekładają się w efekcie na jego sprawność i wydolność. Dostrzega to Miecznikow, pisząc
o występujących u ludzi starych w różnych częściach ciała zwyrodnieniach różnych
układów — np. krwionośnego, spowodowanych charakterystycznymi zmianami
komórek i mających miejsce, jak już wspomniano, w systemie nerwowym, w tym
w grupie neuronów, poznanych w latach 90. XIX w. Miecznikow zwraca też uwagę
na zanik tkanek i zwiększoną łamliwość kości.
Nurt pozytywny nie tak często obserwowany w polskiej literaturze medycznej
łączy się dość wyraźnie, także u polskich autorów z pewną racjonalnością w zakresie podejścia i zaleceń co do postępowania medycznego. Uzasadniony jest ówczesnym stanem badań oraz metodyki lekarskiej. Kierunek ten jest obserwowany
w medycynie od drugiej połowy XIX w. W miarę upływu czasu związane z nim
poglądy coraz częściej bywają motywowane kosztami społecznymi — a więc wiążą
się z pragnieniem uzasadnienia ekonomicznej opłacalności działań w zakresie profilaktyki60. W poradnikach znajdujemy wskazania dotyczące sposobów uregulowania
trybu życia, odpowiedniego pożywienia61, wypoczynku, przestrzegania czystości
i higieny, stosowania ruchu fizycznego, a także zachowania się podczas trwania
choroby u ludzi w podeszłym wieku62. Z powyżej podanych powodów i wraz z rozwojem wiedzy pojawiają się z początkiem XX w. szczegółowe prace dotyczące chorób powiązanych ze starością. I tak Teofil Simchowicz w 1912 r. opublikował Badania
nad anatomią i patologią otępienia starczego w „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego”63. Ponadto Maurycy Bornstein (Bornsztajnna) napisał tekst O rozpoznaniu różniczkowym pomiędzy otępieniem wczesnym a psychozą maniakalną depresyjną,
wygłoszony uprzednio jako referat na I Zjeździe Neurologów, Psychologów i Psychiatrów Polskich w 1910 r.64 Podobny z tego zakresu artykuł opublikował w roku
1922 Stefan Borowiecki, Spostrzeżenia i uwagi w sprawie choroby Alzheimera i organicznego starczego zaniku mózgu65. Warto dodać, że dość często analizie podlegają zmiany
stanu psychicznego, osobowości zauważalne w wieku starczym. Artykuły z tego
zakresu ukazują się już od początków XX w. Drukowane są doniesienia o specyficznych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych, zwłaszcza od lat 30. XX w.66
60

I. Miecznikow, Zarysy optymistyczne, Warszawa 1907, ,,Biblijoteka Naukowa”, s. 138, 146.
Tym celom służyły nieco później odrębne działy poświęcone geriatrii w ramach ogólnych
dzieł lekarskich, np. w opracowaniu Jerzego Glassa: Dietetyka wieku starczego, [w:] Dietetyka,
Warszawa 1934, s. 457–459.
62
J. Stella–Sawicki, Czerstwa starość czyli jak zachować zdrowie do późnego wieku, Warszawa 1901,
nakładem Gebethnera i Wolfa.
63
T. Simchowicz, Badania nad anatomią i patologią otępienia starczego, „Pamiętnik Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego” 1912, nr 3, s. 171–218; nr 4, s. 307–336.
64
M. Bornstein, O rozpoznaniu różniczkowym pomiędzy otępieniem wczesnym a psychozą maniakalną depresyjną, wygłoszony już jako referat na I Zjeździe Neurologów, Psychologów i Psychiatrów Polskich, 1910, s. 577–604. Rozważania z tego zakresu autor zamieścił w artykułach na
łamach „Roczników Psychologicznych” 20 lat później.
65
Por. S. Borowiecki, Spostrzeżenia i uwagi w sprawie choroby Alzheimera i organicznego starczego
zaniku mózgu, „Nowiny Lekarskie” 1922, nr 11 i 12.
66
W. J. Sluzar, „Hormon sercowy” w leczeniu dusznicy bolesnej ich mięśnia sercowego w wieku starczym, „Medycyna Praktyczna” 11, 1937, nr 15, s. 330–337; W. Sterling, Zespół kurczowo–forsyj61
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Uzasadniano również odrębność w postępowaniu terapeutycznym, m.in. przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Przykładem mogą być zabiegi w obrębie jamy
brzusznej67. Pojawili się w związku z tym znawcy chirurgicznego leczenia osób
w podeszłym wieku.
Jako nowinki były publikowane w polskiej prasie lekarskiej artykuły ukazujące
stan badań wykonanych poza Polską, np. o rezultatach hormonalnego leczenia ludzi w podeszłym wieku, jak kilkustronicowe doniesienie zamieszczone w 1939 r.
w „Medycynie”, zatytułowane: Określenie pomiarami ilościowymi wyników leczenia
starców męskim hormonem płciowym68.
Nie tylko dociekano przyczyn starości69, ale także poszukiwano sposobów przedłużenia ludzkiego życia, nadal marząc o osiągnięciu nieśmiertelności. W niektórych publikacjach padały nawet pytania: dlaczego wyższe organizmy są pozbawione właściwości „dzielenia się w nieskończoność”, stwierdzając, że: „Nie tylko
rośliny, ale także i wiele zwierząt wielokomórkowych niższych zachowały zdolność dzielenia się komórek i życia nieskończonego”70. Krytykowano dawną teorię
witalistyczną o istnieniu siły życiowej — źródle, genezie życia i jego stopniowego
zaniku71. W wielu dyskusjach o poszukiwaniu praprzyczyny starości ostatecznym
autorytetem w pierwszej połowie XX w. stawały się jednak głównie poglądy Miecznikowa. Stopniowo poprzez wypowiedzi publicystyczno–lekarskie i doniesienia
o osiągnięciach badaczy zagranicznych również i na naszych ziemiach pojawia się,
począwszy od drugiego dziesięciolecia XX w., nowa dziedzina — geriatria, czyli
medycyna dotycząca starości, oraz gerontologia — nauka o starzeniu się.
Praktyczne uwagi w kwestii specjalistycznego leczenia ludzi w podeszłym wieku bądź uznanych za starych pojawiają się skądinąd w obserwacjach lekarskich historii chorób, przechowywanych już od połowy XIX stulecia w niektórych dawnych
ośrodkach szpitalnych, a częściej akademickich, jak np. Kraków czy Wilno. Dokumentacja ta jednak jak dotychczas w dość nieznacznym tylko stopniu została pod
tym kątem przebadana. Jednym z wartych odnotowania jest np. zbiór 13 zapisów
lekarskich z lat 40. XIX w. z Druskiennik, dotyczących głównie osób w wieku podeszłym od 50 (sic!) do 75 lat72. Prócz obserwacji stanu przybyłych tam na kurację
chorych dokumenty odnotowują rodzaj aplikowanych środków, w tym sposoby
leczenia przy pomocy tamtejszych wód źródlanych, ale i zalecanego „oblewania
stawów zimną, rzeczną wodą”, stosowania ciepłego „mułu mineralnego”. Dość często w powyższych obserwacjach wymieniano też pijawki przystawiane do różnych
ny w wieku starczym, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 6, 1929, nr 12, s. 271–274; nr 13,
s. 293–295; nr 14, s. 317–319.
67
A. Werthein, I. Borkowski, Ostra, całkowita niedrożność jelit jako pierwszy objaw ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w wieku podeszłym, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 1935, nr 4–5,
s. 589; I. Borkowski, Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1936, nr 16, s. 273–276; I. Rafałowski, Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w wieku podeszłym a lekarz praktyk, „Praktyka Lekarska” 1938, s. 133–138.
68
G. Loroche, H. Simonnet, E. Bompord (i J. Huet), Określenie pomiarami ilościowymi wyników
leczenia starców męskim hormonem płciowym, „Medycyna” 13, 1939, nr 5, s. 199–204.
69
J. Hornowski, Samoobrona organizmu w walce o zdrowie i życie a choroby, starość i śmierć, Lwów
1918.
70
S. W. Żurawski, Stan obecny zagadnienia reaktywacji tzw. odmładzania organizmu, „Zagadnienia Rasy. Organ Polskiego Towarzystwa Eugenicznego” 8, 1934, nr 1, s. 39.
71
Ibidem, s. 41–42.
72
BLAN, sygn. F 9 738.
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części ciała pacjentów, puszczanie krwi, choć również opisywano dietę przebywających tam kuracjuszy73.
Wartościowe z punktu widzenia badania sposobów oraz efektów leczenia,
a zwłaszcza obowiązującej nomenklatury schorzeń osób w wieku podeszłym mogą
być sprawozdania szpitalne — często po dzień dzisiejszy zachowane w archiwach.
Jednym z przykładów dokumentacji tego rodzaju — z lat 20. XX w., i to z Wilna —
jest kartoteka statystyczna Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rocznym sprawozdaniu, np. z 1925 r., z miejskiego szpitala zakaźnego na Zwierzyńcu prócz standaryzacji jednostek chorobowych, w tym zgonów — według nomenklatury przyjętej
przez Komisję Międzynarodową w Paryżu 4 października 1920 r. — pojawia się,
jako jedna z przyczyn zgonu (zapewne relikt dawnego okresu) „starość”, ale i „charłactwo starcze” przypisywane niektórym ze zmarłych i to w wieku 59–100 lat74. Informacji na interesujący nas temat dostarczyć mogą także dokumenty zakładów opiekuńczych, tzw. domów starców, zwłaszcza z XX w., gdzie wśród różnych danych
dotyczących pensjonariuszy odnotowywano wiek oraz przyczynę zgonu75.

Możliwości i potencjalne kierunki badań
Polskie źródła zatem mimo dość pesymistycznej oceny wyrażonej przez Komitet
Historii Gerontologii Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologów pozwalają
na przeprowadzenie odnośnych badań począwszy od XIX w., a po głębszej penetracji zachowanych materiałów także od wcześniejszego okresu. Dotyczyć to może
poznawania objawów, następstw starości, a zwłaszcza różnych form terapii chorób
związanych z wiekiem podeszłym. Ważne w tym względzie będzie jednak prowadzenie badań interdyscyplinarnych, tj. współpraca medyków o różnych specjalnościach ze środowiskami historyków czy demografów. Podstawowym problemem
staje się tu nie tylko medyczne sprecyzowanie pojęcia starości, ale także uwzględnienie jego społecznych kontekstów. Zauważalna jest bowiem ewolucja tego pojęcia zarówno w zakresie jego znaczenia — definicji, jak i granic czasowych, które
obejmuje, zmieniających się co najmniej do połowy XX w. Wiązać się z tym będzie
konieczność ustalenia średnich liczbowych dotyczących „wieku starości”, uznawanych za istotne w dalszych badaniach76. Zmienność odnośnych kryteriów obserwowana dzisiaj zauważona została już w latach 50. XX w. przez Ernesta P. Boasa w publikacji w polskim opracowaniu zatytułowanej Pacjent po pięćdziesiątce (Warszawa
1951)77. Podobne, choć nie zawsze identyczne, informacje przytacza wspomniana
K. Wiśniewska–Roszkowska. Zgodzić się zatem należy z założeniem, że korzystanie
z uśrednionych danych umożliwi stworzenie pewnego obrazu stanu życia ludności,
ale tylko w konkretnym okresie. Z pomocą tych ustaleń będzie można podjąć się
interpretacji określonych zmian, uznawanych w danym czasie za istotne. Starość
w zależności od epoki, poziomu cywilizacyjnego, możliwości leczenia poszczegól-

73

Ibidem, k. 1, 7, 9–11, 23, 26.
AAN Wilno, sygn. 51/12, Sprawozdania szpitalne na 1926, Wileński Urząd Wojewódzki,
k. 23–24.
75
Por. np. AAN Wil. 57/12/3464, Regulamin dla starszych kobiet Zakładu im. Zofji hr. Tyszkiewiczowej.
76
Szczegółowo na ten temat por. B. Urbanek, op. cit., s. 244.
77
W tłumaczeniu Marka Wireckiego. W oryginale: Treatment of Patient Past Fifty.
74
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nych chorób, a więc rozwoju medycyny i higieny, przypada na nieco inne lata życia,
ma też w pewnej mierze odmienny przebieg.
W drugiej połowie XIX stulecia odnotować można wyodrębnienie chorób dotyczących przede wszystkim ludzi starych. Do najbardziej znaczących zalicza się wówczas schorzenia układu naczyniowego, nerwowego oraz nowotwory. Mimo wszystko
i dziś są one swoiste dla grupy „seniorów”. Sądzić zatem można o istnieniu pewnej
stałej normy dotyczącej fizjologii i patologii człowieka. Zatem czy wbrew wypowiedzianej powyżej opinii świadczy to o braku zasadniczej zmienności w tym zakresie?
Uwzględnić tu jednak trzeba przesunięcia średnich długości życia ludzi. Należy też
pamiętać, że niegdyś często ze starością wiązano objawy, które dziś uznajemy za charakterystyczne dla konkretnych chorób, co nieraz może wprowadzać w błąd badaczy
przeszłości. Problem ten dotyczy zwłaszcza czasów sprzed XIX w.
Stulecie to bowiem oraz początki XX w. były okresem tworzenia wiedzy o strukturach chorób, ustalania ich klasyfikacji i nazewnictwa. Decydujący wpływ miało tu
poznawanie przyczyn anatomopatologicznych i ich rozpoznawanie. Niektóre dolegliwości, czy też problemy zdrowotne, zdaniem gerontologów, nie były jednak
wówczas obserwowane. Przebieg większości chorób u ludzi w podeszłym wieku
miał charakter przewlekły, co można zaobserwować, analizując różne opisy lekarskiej dokumentacji z XIX i pierwszej połowy XX w. Wskazuje na ten fakt również
czas pobytu pacjenta w placówce leczniczej, nieraz kilkumiesięczny. Problem ten,
poza zasygnalizowaniem zjawiska, nie stał się przedmiotem szerszych badań78.
Podobnie odczuwany jest brak dokładniejszych studiów dotyczących form opieki
i osób ją sprawujących. Poruszano za to, przy różnych okazjach, czynniki wpływające na procesy starzenia. Dominuje przekonanie o zasadniczym wpływie warunków
ekonomicznych na poziom higieniczno–zdrowotny oraz długowieczność danego
społeczeństwa. Publikacje kierowane do szerszego kręgu czytelników, literatura poradnikowa, zwłaszcza od drugiej połowy XIX w., wskazują na istotę zagadnienia
i troskę lekarzy o poprawę tego stanu rzeczy.
Tak więc, jak już po części wspomniano, nie podlegały analizie historycznej kwestie dotyczące metod i technik terapii osób w podeszłym wieku, a także zalecanych
specyfików i pewnych w tym zakresie ograniczeń, informacje, które znaleźć można
w źródłach. Pomijano też niektóre teorie i koncepcje medyczne wpływające na postrzeganie starości.
Ważną i prawie zupełnie niedostrzeganą w nauce kwestię stanowi ocena skutków starości w wymiarze społecznym oraz zmian, jakie dokonywały się w ciągu
kolejnych dziesięcioleci. A przecież między innymi te względy zadecydowały o wydzieleniu się geriatrii i gerontologii jako odrębnych dziedzin już na początku XX w.
Z tych chociażby powodów ewolucja poglądów na starość w aspekcie biologicznym
warta jest pogłębionych studiów historycznych.

78

Por. B. Urbanek, Ubodzy, chorzy, szpitale w aktach Archidiecezji Kowieńskiej z pierwszej połowy
XIX wieku, „Przegląd Wschodni” 10, 2007, z. 3 (39), s. 761.
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Mikrodemografia rodziny staropolskiej:
kategorie współmieszkania a rodzinne sytuacje
opiekuńcze ludzi starych

H

Wprowadzenie

oryzonty demograficzno–historycznych rozważań nad starością uległy ostatnimi czasy znaczącemu poszerzeniu. Wczesne ambicje badaczy koncentrowały
się wokół ustalenia wielkości populacji seniorów w populacjach historycznych1 oraz
podstawowych parametrów demograficznych determinujących starość biologiczną
w różnych epokach (jak przeciętne trwanie życia)2. Bardziej współczesne zainteresowania przesunęły się ku wzorcom współmieszkania ludzi w zróżnicowanych przestrzeniach geograficznych3, ku relacjom międzypokoleniowym w wielowymiarowych kontekstach transferu zasobów, relacji władzy i opiekuńczych funkcji rodziny
oraz charakterystyce starczej fazy życia w specyficznych warunkach instytucjonalnych4; wreszcie ku ujmowaniu starości z perspektywy skumulowanych doświad1

E. Rosset, Aging Process of Population, Oxford, London 1964.
A. E. Imhof, Die gewonnenen Jahre. Von der Zunahme unserer Lebensspanne seit dreihundert Jahren
oder von der Notwendigkeit einer neuen Einstellung zum Leben und zum Sterben, München 1981;
idem, Lebenserwartungen in Deutschland vom 17. bis 19. Jahrhundert, Weinheim 1990; P. Laslett,
A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age, London 1989.
3
Np. H. P. Chudacoﬀ, T. K. Hareven, Family Transitions into Old Age, [w:] Transitions: The Family and the Life Course, ed. T. K. Hareven, New York 1978; R. Wall, The Residence Patterns
of Elderly English Women in Comparative Perspective, [w:] Women and Ageing in British Society
since 1500, eds L. A. Botelho, P. Thane, Harlow, England, New York 2001; Aging in the Past.
Demography, Society and Old Age, eds D. I. Kertzer, P. Laslett, Berkeley 1995.
4
M.in. M. Vinovskis, Stepping Down in Former Times: The View from Colonial and Nineteenth–Century America, [w:] Age Structuring in Comparative Perspective, eds D. I. Kertzer,
K. W. Schaie, Hillsdale, NJ 1989, s. 215–225; A. Plakans, Stepping Down in Former Times:
a Comparative Assessment of „Retirement” in Traditional Europe, [w:] ibidem, s. 175–195;
D. Gaunt, The Property and Kin Relationships of Retired Farmers in Northern and Central Europe, [w:] Family Forms in Historic Europe, eds R. Wall, J. Robin, P. Laslett, Cambridge 1983,
s. 249–279; D. S. Reher, Family Ties in Western Europe: Persistent Contrasts, „Population
and Development Review” 24, 1998, nr 2, s. 203–234; R. M. Smith, Ageing and Well–being
in Early Modern England: Pension Trends and Gender Preferences under the English Old Poor
Law c. 1650–1800, [w:] Old Age from Antiquity to Post–modernity, eds P. Johnson, P. Thane, London 1998, s. 64–95.
2
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czeń życiowych i ich powiązań z dynamiką ogólniejszych przemian społecznych,
gospodarczych i instytucjonalnych5.
Za szczególnie interesujące wypada uznać zauważalne od pewnego czasu sytuowanie analizy położenia ludzi starych w kontekście uwarunkowań związanych
z funkcjonowaniem odmiennych systemów rodzinnych6. Pierwotnym czynnikiem
stymulującym te badania były propozycje angielskiego historyka i socjologa rodziny Petera Lasletta, zdaniem którego specyfika stosunków międzypokoleniowych
oraz relacji krewniaczych wyrażająca się w Anglii brakiem wyraźnych reguł wsparcia i lojalności wewnątrzrodzinnej była produktem dominującego na tym obszarze
systemu rodzin nuklearnych oraz wysokiej ruchliwości terytorialnej powiązanej
z istnieniem służby niezawodowej7. Argumenty Lasletta sprowokowały trwającą
w zasadzie do dziś dyskusję historyków rodziny i społeczeństwa na temat szerszych
implikacji modelowych ujęć geografii europejskich form rodziny8.
Kwestią kluczową w większości tych dociekań — choć nie zawsze formułowaną
explicite — pozostawało zagadnienie jakości życia ludzi starych i jej determinant
5

T. K. Hareven, The Last Stage: Historical Adulthood and Old Age, „Daedalus” 105, 1976, s. 13–
27; eadem, The Life Course and Ageing in Historical Perspective, [w:] Ageing and Life Course Transitions, ed. T. K. Haereven, London 1982; eadem, Family and Generational Relations in the Later
Years: A Historical Perspective. Generations, „Journal of the American Society on Aging” 16,
1992, nr 3, s. 7–12. Zob. też J. Ehmer, Sozialgeschichte des Alters, Frankfurt/M. 1990.
6
Zob. dyskusję w: M. Szołtysek, Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie a funkcje rodziny w końcu XVIII wieku: rozbieżności czy podobieństwo?, [w:] Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej — ciągłość czy zmiana?,
red. C. Kuklo, Warszawa 2013, s. 173–208.
7
P. Laslett, Family and Collectivity, „Sociology and Social Research” 63, 1979, s. 432–42; idem,
The Significance of the Past in the Study of Ageing, „Ageing and Society” 4, 1984, nr 4, s. 380, 384–
385; idem, Family, Kinship and Collectivity as Systems of Support in Pre–industrial Europe: a Consideration of the ‘Nuclear–hardship’ Hypothesis, „Continuity and Change” 3, 1988, nr 2, s. 152–175.
Podobnie R. M. Smith, The Structural Dependence of the Elderly as a Recent Development: Some
Skeptical Historical Thoughts, „Ageing and Society” 4, 1984, nr 4, s. 409–428; M. Anderson,
The Impact on the Family Relationships of the Elderly of Changes since Victorian Times in Governmental Income–Maintenance Provision, [w:] Family, Bureaucracy, and the Elderly, eds E. Shanas,
M. B. Sussman, Durham 1977, s. 56. Laslett przekonywał, że „[...] w krajach takich jak Anglia
dominujące wzorce rodzinne nie tylko skłaniały do odmawiania potrzebującym krewniakom
miejsca w gospodarstwie domowym [...] [zaś] charakterystyczne postawy wobec więzi krewniaczych usposabiały wyraźnie obojętnie wobec sytuacji krewnych”; P. Laslett, Family, Kinship and Collectivity..., s. 160–161. Podobnie: idem, A Fresh Map of Life..., s. 119–121.
8
R. Schofield, Family Structure, Demographic Behaviour, and Economic Growth, [w:] Famine, Disease and the Social Order in Early Modern Society, eds J. Walter, R. Schofield, Cambridge 1989,
s. 279–304; M. Cain, Welfare Institutions in Comparative Perspective: the Fate of the Elderly in South
Asia and Pre–industrial Western Europe, [w:] Life, Death, and the Elderly: Historical Perspectives,
eds M. Pelling, R. M. Smith, London 1991, s. 222–243; P. Horden, Household Care and Informal Networks: Comparisons and Continuities from Antiquity to the Present, [w:] The Locus of Care:
Families, Communities, Institutions and the Provision of Welfare since Antiquity, eds P. Horden,
R. M. Smith, London 1998, s. 45–51; S. Cavallo, Family Obligations and Inequalities in Access to
Care in Northern Italy Seventeenth to Eighteenth Centuries, [w:] ibidem, s. 90–110; Z. Zhao, Demographic Conditions, Microsimulation, and Family Support for the Elderly: Past, Present, and Future
in China, [w:] ibidem, s. 259–279; D. S. Reher, Family Ties in Western Europe. Ostatnio: M. Szołtysek, Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie...; N. O. Tsuya, W. Feng, G. Alter, J. Z. Lee et al., Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia,
1700–1900, Cambridge (Mass.), London 2010.
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w społeczeństwach tradycyjnych9. W tym właśnie obszarze historyczna socjologia
rodziny zmagała się (w mniejszym lub większym stopniu czyni to zresztą nadal)
z poważnymi — by nie rzec nieprzezwyciężalnymi — przeszkodami epistemologicznymi. Badacz zainteresowany oceną standardów życia ludzi starych w społeczeństwach chłopskich w epokach poprzedzających poważniejszy rozwój systemów
opiekuńczości oraz wszechstronnej statystyki życia społecznego jest najczęściej skazany na posługiwanie się materiałami historycznymi rejestrującymi selektywnie,
przy tym najczęściej niedokładnie, pewne tylko aspekty położenia materialnego tej
grupy, a faktycznie to, jak były one postrzegane przez organy lokalnej czy regionalnej administracji10. Większe możliwości stwarza w tym względzie pogłębiona analiza mikrohistoryczna, tudzież badanie ksiąg sądowych wiejskich11, jednak wyniki
badań prowadzonych w tym duchu rzadko dają się rozciągnąć na większe obszary,
praktycznie wykluczając porównania międzyregionalne. Inną jeszcze, w istocie nie
mniej centralną kwestię stanowi hermeneutyczny problem możliwości wykroczenia
poza opis „obiektywnych” czynników kształtujących życie ludzi starych w przeszłości (takich jak choćby wielkość rodziny czy zasobność w ziemię) i zwrócenia
się ku analizie subiektywnych doświadczeń seniorów w różnorodnych sytuacjach
życiowych (w języku nauk społecznych — ku „subiektywnej jakości życia”)12. Zwyczajowe „milczenie” przeciętnego mieszkańca wsi staropolskiej zdaje się narzucać
nieubłagane ograniczenia poznawcze13.

9

Pojęcie „jakość życia” traktujemy tu jako odpowiednik szeroko dziś używanych w literaturze anglosaskiej — często zresztą wymiennie — terminów „quality of life” i „well–being”.
Pomimo trwającego od lat 80. XX w. wzrastającego zainteresowania koncepcją jakości życia wciąż brakuje definicji, która mogłaby być bez zastrzeżeń przyjmowana niezależnie od
zróżnicowań interdyscyplinarnych (zob. J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk
społecznych i medycznych — systematyzacja ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health” 46, 2011,
nr 1, s. 25–31; podobnie M. Wnuk, J. I. Marcinkowski, Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne
o charakterze interdyscyplinarnym, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93, 2012, nr 1, s. 21–26).
Termin ten stosuje się zazwyczaj na określenie stopnia zaspokojenia indywidualnych potrzeb
życiowych w sensie tak materialnym, jak psychologicznym, społecznym czy emocjonalnym,
bądź też w odniesieniu do prawdopodobieństwa indywidualnego sukcesu życiowego czy realizacji życiowych planów. Por. też A. K. Sen, Capability and Well–being, [w:] The Quality of Life,
eds M. C. Nussbaum, A. K. Sen, Oxford 1993, s. 30–53.
10
Np. J. Deresiewicz, Materiały do dziejów chłopa wielkopolskiego w drugiej połowie XVIII wieku,
t. 1–3, Wrocław 1956–1957.
11
P. Guzowski, Mikrohistorie chłopów polskich XV i XVI wieku, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1: Kultura — instytucje — gospodarka w XVI–XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki,
W. Walczak, Białystok 2007; idem, Mikrohistorie zapisane w cyfrach i szanse historii gospodarczej,
[w:] Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher,
Warszawa 2009; idem, Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, s. 101–110.
12
Zob. ostatnio dyskusję na temat tego pojęcia w: A. Baranowska, Family Formation and Subjective Well–being. A Literature Overview, „Studia Demograficzne” 2010, nr 1–2, s. 157–158.
13
Zob. M. Szołtysek, Female Headship, Household Position, and Gendered Well–being in Peasant
Societies: Evidence from the Territories of the Historical Kingdom of Poland (18th Century),
[w:] The Transmission of Well–being: Gendered Marriage Strategies and Inheritance, eds M. Duraes,
A. Fauve–Chamoux, L. Ferrer, J. Kok, Bern 2009; P. Guzowski, Wyznaczniki biedy w społeczności chłopskiej w początkach epoki nowożytnej, [w:] Bieda w Polsce, red. G. Miernik, Kielce 2012,
s. 35–45. Także: J. Baten, M. Szołtysek, The Human Capital of Central–Eastern and Eastern Europe
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Słowem, w naszych dociekaniach na temat położenia ludzi starych — nie mówiąc
już o „jakości” ich życia — skazani jesteśmy najczęściej na wnioskowanie pośrednie.
Podejściem szczególnie obiecującym w tym względzie wydaje się analiza wzorców
współmieszkania seniorów. Jego możliwości trudno przecenić już choćby z czysto
metodologicznego punktu widzenia. Ostatnia dekada przyniosła bowiem prawdziwą rewolucję w zakresie tworzenia nominatywnych baz danych opartych na historycznych spisach ludności, te zaś — zakładając, iż zawierają podstawową charakterystykę demograficzną jednostek (zwłaszcza wiek) — pozwalają na przekrojowe
i porównawcze badanie współmieszkania osób starszych w różnorodnych kontekstach historycznych, przestrzennych i społecznych14. Zazwyczaj łatwa do uchwycenia
w materiałach masowych, kategoria współmieszkania zbliża nas też tak dalece, jak
to możliwe, do delikatnej materii jakości życia osób w wieku starczym. Historycy rodziny od dawna przekonywali, iż to gdzie, z kim i w jakim charakterze osoby stare
spędzały jesień swego życia, w znacznym stopniu traktować należy jako miarę siły ich
więzi rodzinnych, doświadczanej przez nich rodzinnej lojalności oraz wspierających
i opiekuńczych funkcji rodziny i środowiska krewnych15. Takie podejście wynikało
z pojmowania struktury wspólnoty mieszkalnej jako szczególnej matrycy funkcji i ról;
jako przestrzeni zawierającej w sobie hierarchię autorytetów, podział pracy, a także
wzory rozmieszczania miłości i względów, a zatem cały zespół różnorodnych interakcji wpływających na zaspokojenie indywidualnych potrzeb życiowych, a tym samym
decydujących o położeniu psychospołecznym jednostki16. Krytycy tej perspektywy
argumentowali co prawda, iż struktura i kompozycja gospodarstw domowych stanowią zaledwie jeden z wymiarów manifestowania się opiekuńczych funkcji rodziny,
a relacje realizujące się w obrębie wspólnoty mieszkalnej stanowią zaledwie wąski
fragment znacznie szerszego uniwersum jednostkowych interakcji i rodzinnych sieci wsparcia, nie tylko zresztą seniorów. „Rodzinę rezydencjalną” przeciwstawiano
„rodzinie interakcyjnej”, argumentując, iż relacje między osobami spokrewnionymi
mogą być silne i znaczące nawet wówczas, gdy osoby te nie dzielą przestrzeni mieszkalnej, a nawet zamieszkują w dużym od siebie oddaleniu17.

in European Perspective, „Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper”,
2012–002 (2012).
14
M. Szołtysek, S. Gruber, Mosaic: Recovering Surviving Census Records and Reconstructing the Familial History of Europe, „The History of the Family” 2015, DOI: 10.1080/1081602X.2015.1006655.
15
R. Wall, Elderly Persons and Members of Their Households in England and Wales from Preindustrial
Times to the Present, [w:] Aging in the Past: Demography, Society, and Old Age, red. D. I. Kertzer,
P. Laslett, Berkeley–Los Angeles 1995, s. 81–106; R. Andorka, Household Systems and the Lives
of the Old in Eighteenth– and Nineteenth–century Hungary, [w:] ibidem, s. 129; S. Ottaway, The Old
Woman’s Home in Eighteenth–Century England, [w:] Women and Aging in British Society, s. 111–
138; także M. Szołtysek, Family Systems and Welfare Provision in the Polish–Lithuanian Commonwealth: Discrepancies and Similarities, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 42, 2014, s. 25–57.
16
M. Szołtysek, Demografia historyczna i co dalej? Nowe perspektywy w badaniach nad historią rodziny XVI–XIX wieku, „Roczniki Dziejów Społeczno–Gospodarczych” 63, 2003, s. 119–141.
17
P. Horden, Household Care and Informal Networks..., s. 45–51; S. Cavallo, Family Obligations
and Inequalities...; Z. Zhao, Demographic Conditions...; P. P. Viazzo, F. Zanotelli, Welfare as
a Moral Obligation: Changing Patterns of Family Support in Italy and the Mediterranean, [w:] Family, Kinship and State in Contemporary Europe, t. 1: The Century of Welfare: Eight Countries,
red. H. Grandits, Frankfurt/M. 2010; G. Levi, Family and Kin: A Few Thoughts, „Journal of Family History” 15, 1990, s. 570–571.
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Wydaje się jednak, iż krytyka ta, choć w warstwie teoretycznej przekonująca, zasadza się na zbyt pochopnym (by nie rzec mechanistycznym) przenoszeniu w świat
relacji społecznych i zachowań jednostkowych z przeszłości pojęć wytworzonych
na gruncie współczesnej socjologii. W większości społeczeństw tradycyjnych gospodarstwo domowe — czy szerzej, grupa osób mieszkająca pod jednym dachem, zorganizowana wokół wspólnego warsztatu pracy, przy czym często scementowana
więzami pokrewieństwa lub powinowactwa18 — stanowiło nie tylko podstawową
jednostkę organizacyjną (choćby z perspektywy podatkowej), punkt odniesienia dla
identyfikacji tworzących je osób, lecz także zasadniczą przestrzeń, w jakiej realizowały się codzienne interakcje oraz relacje władzy, wymiany i wzajemnego wsparcia
oraz powiązane z nimi przepływy międzypokoleniowe19.
Przy całej ograniczoności pojęcia wspólnoty mieszkalnej (szeroko zresztą dyskutowanej w literaturze)20, w jego krytyce warto baczyć, by nie wylać dziecka wraz
z kąpielą. Pożytki płynące z analizy struktury grup mieszkalnych pod kątem wzorców współmieszkania ludzi starych są bowiem niepodważalne, zwłaszcza przy tak
częstym w badaniach historycznych braku alternatywnych metodologii. Obecność
krewnych bądź ich brak w najbliższym otoczeniu ludzi starych były w społeczeństwach doby przedprzemysłowej nośnikiem szczególnych znaczeń i powiązań, społeczeństwa te charakteryzowały się bowiem najczęściej niestabilnością transferów
społecznych oraz zwyczajowo niskimi inwestycjami w kapitał ludzki21. W sytuacjach dzielenia przez ludzi starych przestrzeni mieszkalnej z osobami spokrewnionymi często mamy do czynienia ze współmieszkaniem z faktycznie najbardziej
znaczącymi ‘innymi’ z perspektywy ich interesów i jednostkowego dobrostanu
(dziećmi, rzadziej rodzeństwem). Choć w sytuacjach tych kierunek przepływów
międzypokoleniowych nie zawsze oznaczać musiał, iż podstawowymi ich beneficjentami byli w długim okresie zawsze przedstawiciele starszej generacji, to jednak
fizyczne i ekonomiczne wsparcie otrzymywane od krewnych żyjących pod jednym
dachem przekładało się na jakość życia seniorów w sposób bardziej bezpośredni
i konkretny niż pomoc krewnych czy powinowatych mieszkających gdzie indziej22.
Rzecz jasna, nie bez znaczenia pozostawała w tych sytuacjach wielkość i kompozycja otaczającej ludzi starych grupy krewniaczej, obie zmienne decydowały bowiem
o dostępności różnorodnych sytuacji opiekuńczych23.
18
Kryteria te nie zawsze musiały występować łącznie; zob. dyskusję w: M. Szołtysek, Teoria
rodziny w ujęciu Petera Lasletta i The Cambrige Group — „angielska tajna broń”, jej krytycy i jej
„długie trwanie”, „Przeszłość Demograficzna Polski” 24, 2003.
19
Zob. R. McC. Netting, R. R. Wilk, E. J. Arnould, Households: Comparative and Historical Studies
of the Domestic Group, Berkeley 1984; ostatnio S. Carmichael, T. De Moor, J. L. Van Zanden,
Introduction, „The History of the Family” 16, 2011, z. 4, s. 309–311. W polskiej literaturze H. Łowmiański, Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI. Zaludnienie w roku 1528, red. A. Kijas,
K. Pietkiewicz, Poznań 1998.
20
M. Szołtysek, Teoria rodziny w ujęciu Petera Lasletta...
21
A. Palloni, Living Arrangements of Older Persons, „Population Bulletin of the United Nations
Special Issue” 42/43, 2002, s. 54–110.
22
R. Wall, Relationships Between the Generations in British Families, Past and Present, [w:] Families
and Households: Divisions and Change, eds C. Marsh, S. Arber, London 1992, s. 63–85, zwłaszcza s. 63. Także J. C. Caldwell, On Net Intergenerational Wealth Flows: An Update, „Population
and Development Review” 31, 2005, z. 4, s. 721–740.
23
S. Arber, J. Ginn, In Sickness and in Health: Care–giving, Gender and Independence of Elderly
People, [w:] Families and Households...; D. Cox, M. Fafchamps, Extended Family and Kinship Net-
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Stosownie do tego brak współmieszkania z krewnymi można traktować jako
ważny czynnik deprywujący dostępne osobom starym mechanizmy obronne w obliczu negatywnych skutków psychospołecznych procesów wynikających z natury
stadiów biegu życia, takich jak bezżenność, wdowieństwo czy — powiązane z usamodzielnianiem się generacji potomnych — osamotnienie w fazie „pustego gniazda”, a tym samym wpływających na jakość życia tej grupy.

Cele badawcze i podstawa źródłowa
Wychodząc od zarysowanych wyżej przesłanek teoretycznych, w niniejszym artykule podejmuję się analizy związków między zróżnicowaniem systemów rodzinnych na ziemiach polsko–litewskich w XVIII w. a opiekuńczymi sytuacjami ludzi
starych. Interesować mnie będzie, w jakim stopniu regionalne zróżnicowanie form
rodziny na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w jej sąsiedztwie — problem omawiany przeze mnie w kilku artykułach oraz obszernej monografii24 —
można by przełożyć na strukturalne odmienności w zakresie opiekuńczych funkcji
rodziny25. Tym samym podejmuję się udzielenia odpowiedzi na dwa dodatkowe
pytania badawcze, mianowicie: (1) w jakim stopniu różnice między systemami
rodzinnymi w zakresie struktury gospodarstw domowych przekładały się na odmienności w położeniu ludzi starych, tutaj rozumianym jako właściwe populacji
seniorów kategorie współmieszkania; a także, stosownie do tego, (2) który z systemów rodzinnych zidentyfikowanych w dobie staropolskiej mógł być bardziej „przyjazny” jednostkom najbardziej narażonym na negatywne skutki specyficznych faz
cyklu życia, zwłaszcza osobom starym?
Podstawę źródłową pracy stanowi skomputeryzowana baza danych zawierająca nominatywne spisy 26 652 gospodarstw chłopskich z terenów Korony, Litwy
i Ukrainy z końca XVIII w. (CEURFAMFORM Database). Zebrany materiał pochodzi
z różnego rodzaju mikrospisów — głównie, choć nie tylko, Komisji Porządkowych–
works: Economic Insights and Evolutionary Directions, [w:] Handbook of Development Economics,
t. 4, 2008, eds T. P. Schultz, J. Strauss, s. 3757 nn. Pamiętać jednak należy, iż obecność wyraźnych tendencji do współmieszkania z krewnymi, tudzież silnych więzów pokrewieństwa
i mocnej orientacji prorodzinnej, nie wykluczała wypadków wyraźnej obojętności wobec sytuacji krewnych, istnienia konfliktów wewnątrzrodzinnych czy też poważnych różnic w jakości życia wśród członków wspólnot mieszkalnych. P. Horden, Household Care and Informal
Networks...; S. Cavallo, Family Obligations and Inequalities.
24
M. Szołtysek, Three Kinds of Preindustrial Household Formation System in Historical Eastern
Europe: A Challenge to Spatial Patterns of the European Family, „The History of the Family”, t. 13
(3), s. 223–257; idem, Rethinking East–Central Europe: Family Systems and Co–residence in the Polish–Lithuanian Commonwealth, Bern 2015 (w druku).
25
Oba parametry — jakość życia oraz opiekuńcze funkcje rodziny — analizowane są tutaj
wyłącznie w ramach wewnętrznej dynamiki systemu rodzinnego. Przyjmuję, iż w realiach
społeczności wiejskich Europy Wschodniej końca XVIII w. jakość życia rodzin oraz jednostek w znacznym stopniu warunkowana była przez kompozycję gospodarstwa domowego,
względnie przez pozycję zajmowaną przez jednostkę we wspólnocie mieszkalnej. Uznaję też,
iż skupienie uwagi na gospodarstwach domowych czy wspólnotach mieszkalnych (podyktowane charakterem wykorzystywanych w niniejszej analizie źródeł), mimo swoich oczywistych ograniczeń, pozwala zarysować podstawowe ramy, w jakich realizować się mogły
opiekuńcze funkcje rodziny. Por. M. Szołtysek, Female Headship..., oraz S. Ruggles, Reconsidering the Northwest European Family System, „Population and Development Review”, t. 35, nr 2,
s. 249–273.
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Cywilno–Wojskowych oraz tak zwanych Libri Status Animarum z terenów Wielkopolski, Kujaw, Górnego i Dolnego Śląska, kilku powiatów województwa krakowskiego, ziemi chełmskiej, a także powiatów trembowelskiego i żytomierskiego na
Ukrainie (49%). Dane z terenów litewskich — z powiatów wilejskiego, mińskiego,
nieświeskiego, nowogrodzkiego, słuckiego, bobrujskiego, mozyrskiego i dawidgrodzkiego terenów ówczesnej rosyjskiej Guberni Mińskiej — pochodzą z materiałów V rosyjskiego spisu rewizyjnego z 1795 r. (37%)26. W sumie uwzględniono
234 parafie, względnie majątki, z ponad 900 punktami osadniczymi.
W efekcie łączenia danych parafialnych w większe jednostki terytorialne (regiony), tych zaś w zgrupowania wyższego rzędu, posługując się katalogiem ośmiu
zmiennych demograficznych27, ostatecznie uzyskano cztery główne klasy skupień na
ziemiach polsko–litewskich wraz ze Śląskiem (skupienie zachodnie — WEST, oraz
trzy skupienia wschodnie, umownie określone jako EAST1, EAST2 oraz EAST3).
Rozkład przestrzenny obiektów różnego rzędu prezentują mapy 1–3.
Zarówno wcześniejsze, jak i aktualna wersja omawianej tu bazy danych stały się
już podstawą kilku opracowań analitycznych w literaturze zagranicznej i krajowej,
co pozwala w tym miejscu pominąć większość poruszonych w nich zagadnień źródłoznawczych, metodologicznych, a także charakterystyki społeczno–ekonomicznej badanych społeczności28. Zaznaczmy jedynie, iż wyzyskane spisy, choć stanowią
pochodną działalności różnych organów administracyjnych, posługują się zasadniczo zbieżnymi kryteriami grupowania osób w większe jednostki (dymy, chałupy),
tym samym nie nastręczają przeszkód w analizie porównawczej. Jak większość danych z doby „przedstatystycznej”, spisy te obarczone są różnego rodzaju brakami29,
te jednak na ogół nie przekreślają możliwości sensownej analizy wzorców współmieszkania. Powstała na podstawie spisów baza danych zawiera wyłącznie dane
o ludności chłopskiej, i to wyłącznie tej zamieszkującej w gospodarstwach rodzinnych. Folwarki, domy czeladne, tzw. szpitale i dwory, wraz z ich mieszkańcami,
zostały wyłączone z analizy.

26
Pozostałe 14% stanowią spisy różnej proweniencji, choć z przewagą znanych z terenów
niemieckojęzycznych Seelenregistern/Seelenlisten. Wykorzystywany w tym artykule zbiór mikrospisów stanowi jak dotąd największą kolekcję spisów ludności wedle gospodarstw domowych dla tej części kontynentu.
27
W tym celu zastosowano analizę wariancji, międzyregionalne porównania parami metodą Holma–Sidaka, hierarchiczne procedury aglomeracyjne w ramach analizy skupień.
Podstawy metodologiczne omawiam w M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe..., oraz
w: M. Szołtysek, D. Biskup, Różnorodność czy tożsamość? Chłopskie gospodarstwo domowe na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska pod koniec XVIII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na
ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo,
Warszawa 2008.
28
M. Szołtysek, Three Household Formation Systems...; idem, Rethinking Eastern Europe: Household
Formation Patterns in the Polish–Lithuanian Commonwealth and European Family System, „Continuity and Change” 23, 2008, s. 389–427; idem, Female Headship, Household Position and Gendered
Well–being...; idem, Life Cycle Service and Family Systems in the Rural Countryside: a Lesson from
Historical East–Central Europe, „Annales de demographie historique” 117, 2009, nr 1, s. 53–94;
idem, Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie...; M. Szołtysek, D. Biskup, Różnorodność czy tożsamość...
29
M. Szołtysek, Niebezpieczeństwa eksploatacji przedstatystyczych spisów ludności, czyli o krytyce
źródeł w demografii historycznej raz jeszcze, referat wygłoszony na spotkaniu Sekcji Demografii
Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Warszawa 2011.

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

109

Mikrodemografia rodziny staropolskiej: kategorie współmieszkania...

Jak dobrze wiadomo, ludzie starsi byli wyjątkowo podatni na pominięcia przy
dalece niedoskonałych w tamtych czasach narzędziach rejestracji ludności. Rzut oka
na całościowe i regionalne ujęcie liczebności populacji seniorów w zebranym materiale skłania jednak w tym względzie do umiarkowanego optymizmu (tabela 1).
Tabela 1. Populacja seniorów zbiorczo i w rozbiciu regionalnym. Rzeczpospolita ze Śląskiem
w końcu XVIII w.
Zgrupowanie

65+
% ogółu

L. bz.

CEURFAMFORM ogółem

3,1

4 383

WEST

3,2

1 901

Region 1

3,5

89

Region 2

3,6

165

Region 3

3,1

412

Region 4

3,7

305

Region 5

2,2

218

Region 6

2,2

206

Region 7

2,9

506

EAST1

2,9

1 632

Region 8

2,4

576

Region 10

3

421

Region 11N

3,5

635

Region 11S (EAST3)

3,3

832

Region 9 (EAST2)

1,5

18

Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database.

W zdecydowanej większości wyodrębnionych regionów odsetek populacji
w wieku 65 lat i więcej30 oscylował wokół 3% bądź nieco powyżej. Podobną wartość
30

Ze względu na konieczność porównań, w niniejszej sekcji pracy posługujemy się progiem
wieku starczego odpowiadającym 65 latom. W demografii bieżącej za granicę wieku starczego przyjmuje się zarówno 60, jak i 65 lat; zob. F. Hobbs, Age and Sex Composition, [w:] The Methods and Materials of Demography (2nd Edition), eds J. S. Siegel, D. A. Swanson, Bingley 2008,
s. 125–173; J. Bongaarts, Dependency Burdens in the Developing World, [w:] Population Matters:
Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World, eds N. Birdsall,
A. C. Kelley, S. Sinding, New York 2002, s. 55–64. Podobnie w historycznej demografii rodziny, zob. R. Wall, Elderly Persons..., a także S. Ruggles, Stem Families and Joint Families in Comparative Historical Perspective, „Population and Development Review” 36, s. 563–577, konsekwentnie stosują granicę 65. roku życia. Odmiennie C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie
miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998,
s. 147 nn., oraz M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, War-
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wskaźnik ten przyjmował też przy zbiorczym ujęciu ziem polsko–litewskich ze Śląskiem. Wartości te są bardzo zbliżone do ustaleń Gieysztorowej, która dla ośmiu departamentów Księstwa Warszawskiego w 1810 r. oszacowała odsetek ludzi starych
(65+) na poziomie 3,6%31. Identycznie przedstawiają się też obliczenia Szulca dla
ziem polskich prawie sto lat później — a więc u progu przejścia demograficznego32.
Rosset przyjmował, iż stały i systematyczny wzrost liczebności starszych roczników, zauważalny na ziemiach polskich od około połowy XIX w., postępować miał
z poziomów tylko nieznacznie przekraczających próg 3–procentowy. Tym samym
ogólny udział populacji seniorów wyrażany wielkościami obliczonymi na podstawie naszych materiałów nie wzbudza poważniejszych wątpliwości. Niedoszacowania większego rzędu mogły wystąpić w czterech spośród 12 regionów, choć i w tym
wypadku, za Rossetem, wielkości zbliżone do 2% (a nawet niższe) można uznać za
odzwierciedlenie rzeczywistych tendencji charakterystycznych dla „prymitywnych
warunków demograficznych”33.
Faktem skłaniającym do większej ostrożności w ocenie zebranego materiału są
jednak dysproporcje płci w starszych grupach wieku, wyrażające się niecodzienną przewagą mężczyzn nad kobietami. Niedostatek seniorek zauważamy zarówno
w zachodnich, jak i we wschodnich regionach, w tych ostatnich jednak tendencja ta
była szczególnie wyraźna (ok. 160 mężczyzn na 100 kobiet). Zaobserwowany wzorzec stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami demografii w zakresie struktury
populacji wedle wieku i płci34. O tej właściwości omawianych tu spisów pamiętać
należy w analizie zamieszczonych niżej tabel dla kobiet, zawarte w nich dane najprawdopodobniej odnoszą się jedynie do części ich populacji.

Podstawowe wyznaczniki odrębności systemów rodzinnych
Tabela 2 prezentuje sumaryczne zestawienie wartości podstawowych zmiennych
opisujących wyodrębnione systemy rodzinne. Narzucają się przede wszystkim
wyraźne odmienności w geografii wzorców zawierania małżeństw. Na obszarach
zachodnich wiek małżeński nie odbiegał w jakiś zasadniczy sposób od tendencji
znanych z populacji zachodnioeuropejskich, choć wśród kobiet był on niższy, niż
zazwyczaj miało to miejsce na Zachodzie. Intensywność zawierania małżeństw na

szawa 1998, s. 149 nn., posługujący się progiem wiekowym 60 lat. W podstawowej części
analizy stosujemy wymiennie dwa progi wiekowe: 60 lub 63 lata. Zastosowanie granicy wieku 63 lat wynikało z przyjętego dla całości badań grupowania osób w kategorie wiekowe
tak, aby punkty wiekowe o największych skupieniach wieku wyznaczały środek przedziału
(por. D. Herlihy, C. Klapisch–Zuber, Tuscans and their Families: A Study of the Florentine Catasto
of 1427, Yale 1985, s. 170–179, 182–183). W dwóch przedostatnich tabelach zastosowano szerszy przedział wiekowy „60 lat i więcej”, chodziło bowiem o zapewnienie możliwie najszerszej podstawy liczbowej dla szczegółowych obliczeń tam zawartych. W tabeli ostatniej (sekcja
Dyskusja i Podsumowanie) posłużenie się progiem 65 lat wynikło z natury porównań do
wyników mikrosymulacji komputerowej. Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły w sumie
5,5% ogółu ludności zarejestrowanej w wykorzystywanej tu bazie danych.
31
I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 96.
32
S. Szulc, Ruch naturalny w Polsce w latach 1895–1935, „Statystyka Polski”, t. 41 (Seria C), tabela 13, s. 15–16 (dane dla lat 1897–1900); por. też C. Kuklo, Kobieta samotna..., s. 48–49.
33
E. Rosset, Aging Process of Population, New York 1964, s. 210, 231, 233.
34
Zob. A. Fauve–Chamoux, S. Sogner, Socio–economic Consequences of Sex–ratios in Historical
Perspective, 1500–1980, Milan 1994.
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zachodnich ziemiach Polski, mierzona indeksem Coale’a35, była wysoka, jednak
daleka od maksymalnej36. Wraz z przesuwaniem się w kierunku wschodnim obserwujemy drastyczne obniżanie się momentu zakładania rodziny, zarówno wśród
kobiet, jak i mężczyzn. Na obszarach poleskich mamy do czynienia z typowym
„wschodnioeuropejskim” modelem małżeństwa, którego wyznacznikami są bardzo
wczesny wiek zawarcia małżeństw (poniżej 20 lat wśród obu płci) oraz niemal absolutna powszechność małżeństwa. Zgrupowania EAST1 oraz EAST2 reprezentują
wzorce pośrednie między dwoma skrajnymi tendencjami regionalnymi.
Tereny włączone do zachodniego skupienia (WEST) charakteryzowały się bardzo wysokim udziałem domostw o strukturze nuklearnej (blisko 80%) oraz ich
umiarkowaną wielkością37. Blisko jedna piąta ogółu gospodarstw domowych miała
charakter rozszerzony bądź złożony, jednak tylko co dziesiąte domostwo zawierało
więcej niż jedną komórkę małżeńsko–rodzinną. Udział współmieszkających krewnych w całości populacji makroregionu był niewielki i utrzymywał się na poziomie 5%. Znacznie większe znaczenie miała służba niezawodowa oraz ludność komornicza — udział każdej z kategorii ludności w całości zaludnienia regionu sięgał
12%, przy czym obecność służby domowej i czeladzi w gospodarstwach chłopskich
(przeciętnie w ponad co trzecim) reprezentowała na terenach zachodnich w końcu
XVIII w. dobrze już ugruntowany wzorzec historyczny38. W świetle dotychczasowych badań system formowania gospodarstw na terenach skupienia zachodniego
należy określić jako neolokalny, niekiedy z okresowym współmieszkaniem dwóch
generacji — cechą charakterystyczną dla modelu formowania rodziny na obszarach
zdominowanych przez tak zwane stem families.

35
S. H. Preston, P. Heuveline, M. Guillot, Demography. Measuring and Modeling Population Processes, Oxford 2001, s. 99.
36
Indeks Coale’a należy do powszechnie stosowanych sumarycznych i pośrednich miar zachowań małżeńskich. Stanowi on wskaźnik struktury kobiet zamężnych w ogólnej populacji
kobiet, ważony w każdej z klas wieku standardowym rozkładem płodności huteryckiej. W literaturze polskiej jego zastosowanie omawiał ostatnio B. Ogórek, Płodność populacji II Rzeczypospolitej. Badanie przy użyciu indeksów Princeton European Fertility Project, „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych” 72, 2012, s. 95–127.
37
Niekompletność rejestracji roczników najmłodszych występowała dość nierównomiernie
wśród uwzględnionych parafii i majątków, najwyraźniej nie była też zjawiskiem powszechnym w żadnym z makroregionów. Średni odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0–14 lat w całości zaludnienia 225 parafii, dla których spisy podawały wiek domowników, wyniósł 38,4%, co
nie odbiega drastycznie od postulowanego przez Gieysztorową ok. 40–procentowego progu
sugerującego względną poprawność rejestracji (I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii..., s. 100–
101, 133). 142 spośród 225 parafii (63%) wykazywały wartości równe bądź przewyższające
próg 37%. Jak w większości spisów z epoki prestatystycznej, skupienia wieku zaznaczały się
bardzo wyraźnie w wykorzystywanych tu materiałach, z większą intensywnością na terenach wschodnich (całkowity zmodyfikowany indeks Whipple’a [total modified Whipple index]
wynosił: 5,7 dla skupienia WEST, 7,2 dla EAST1, 8,4 dla EAST2 i 8,5 dla EAST3; są to wartości
porównywalne z danymi spisowymi z współczesnych krajów rozwijających się; zob. T. Spoorenberg, Quality of Age Reporting: Extension and Application of the Modified Whipple’s Index,
„Population–English Selection” 62, 2007, nr 4, s. 729–742.
38
Omawiam to szczegółowo w: M. Szołtysek, Life Cycle Service...
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Tabela 2. Wartości podstawowych zmiennych opisujących wyodrębnione systemy rodzinne.
Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu XVIII w.
Charakterystyka

Region
WEST

EAST1

EAST2

EAST3

Ogólna liczba gospodarstw

11 638

10 002

1 131

3 884

Ogólna liczba ludności

66 571

58 404

5 526

25 333

Średni wiek przy zawieraniu
małżeństw dla mężczyzn (SMAM)

27,3

23,1

24,2

19,8

Średni wiek przy zawieraniu
małżeństw dla kobiet (SMAM)

22,5

19,3

20,7

16,8

Indeks małżeńskości Coale’a (Im)

.654

.809

.684

.914

Wielkość gospodarstwa domowego
(household)*

5,32 (5,36)**

5,60 (5,78)

4,72 (4,72)

6,42 (6,58)

Wielkość wspólnoty mieszkalnej
(houseful)***

5,99 (6,03)

5,85 (6,02)

5,02 (5,02)

6,51 (6,69)

% gospodarstw nuklearnych

78,72

50,97

71,68

33,56

% gospodarstw złożonych (typy
4 i 5 według schematu Hammela–
Lasletta)

19,53

47,77

24,01

65,87

Liczba jednostek małżeńsko–
rodzinnych (CFU) na gospodarstwo
(średnia)****

1,13

1,51

1,18

2,06

% gospodarstw domowych
z dwoma i więcej CFU

10,16

31,36

12,91

54,79

Liczba potomstwa w gospodarstwie
(średnia)

2,26 (2,31)

2,41 (2,52)

2,25 (2,25)

2,34 (2,51)

Liczba współmieszkających krewnych
w gospodarstwie (średnia)

0,36

1,20

0,50

2,24

% gospodarstw
z współmieszkającymi krewnymi

20,53

47,20

23,75

66,61

% współmieszkających krewnych
wśród ogółu ludności

5,27

21,94

11,35

32,73

Liczba służby w gospodarstwie
(średnia)

0,78

0,11

0,15

0,02

% gospodarstw ze służbą

38,93

9,31

12,64

1,69

% służby wśród ogółu ludności

12,37

1,86

2,44

0,23

Liczba komorników
w gospodarstwie (średnia)

0,63

0,20

0,36

0,09

% gospodarstw z komornikami

24,04

7,41

14,52

2,96

% komorników wśród ogółu
ludności

11,45

3,66

4,53

1,30

Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database.
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Gospodarstwo domowe odnosi się do współmieszkania gospodarzy (z dziećmi lub bez), ich
dalszych krewnych oraz służby. Podstawą takiego rozgraniczenia jest przyjęcie kryteriów
lokacyjnego, funkcjonalnego oraz pokrewieństwa (M. Szołtysek, Teoria rodziny..., s. 28).
W nawiasach podano wartości obliczone z wykluczeniem obiektów o słabszej jakości rejestracji.
Wspólnota mieszkalna odnosi się do współmieszkania gospodarzy (z dziećmi lub bez),
ich dalszych krewnych oraz służby, a także innych współlokatorów, głównie komorników (zob. E. A. Hammel, P. Laslett, Comparing household structure over time and between
cultures, „Comparative Studies in Society and History”, t. 16, s. 86–90).
Jednostki małżeńsko–rodzinne (ang. conjugal–family unit) tworzą pary małżeńskie
(z dziećmi lub bez), względnie samotni rodzice obojga płci przynajmniej z jednym dzieckiem (E. A. Hammel, P. Laslett, Comparing Household...).

Region EAST1 nosił wszelkie znamiona obszaru przejściowego pod względem
podstawowych parametrów określających kompozycję i strukturę wspólnot mieszkalnych. Charakteryzował się wyraźnie większą częstotliwością występowania rodzin
z rozszerzeniem poza podstawowy nucleus. Rodziny proste i złożone wykazywały
niemal idealną równowagę pod względem proporcji liczbowych (odpowiednio: 50%
i 47%), przy czym kompozycja tych ostatnich wskazywała na wyraźnie większą rolę
współmieszkania w jednym gospodarstwie kilku komórek rodzinnych — niejednokrotnie pożenionych braci wraz z rodzinami. Podczas gdy wskaźniki złożoności systemu rodzinnego w ziemi chełmskiej, Mińszczyźnie oraz powiecie żytomierskim drastycznie rosły, udział służby i komorników wyraźnie malał w stosunku do poziomów
występujących w skupieniu WEST. Na obszarach tych już tylko co dziesiąte gospodarstwo zatrudniało czeladź, a co trzynaste innych niespokrewnionych współlokatorów.
Mając wiele wspólnego z systemami rodzinnymi określanymi w literaturze jako joint
families, model rodziny dominujący na terenach włączonych do tego zgrupowania wykazywał zarazem wiele właściwości „hybrydalnych”, przede wszystkim — ślady występowania współmieszkającej czeladzi o profilu demograficznym nie tak odległym od
służby niezawodowej znanej z zachodnich obszarów kontynentu39.
Tendencje zaobserwowane w parafiach skupienia EAST1 występowały z większą intensywnością w poleskiej części Białorusi (EAST3). Przy tylko nieznacznie
większej przeciętnej wielkości gospodarstwa domowego, wspólnoty mieszkalne
na tych terenach cechowały się wyraźną przewagą liczbową gospodarstw rozszerzonych i złożonych (ponad 65% ogółu), wśród których gospodarstwa wielorodzinne stanowiły zdecydowaną większość (ponad 80% gospodarstw z udziałem
krewnych). Wyraźna preferencja do współmieszkania z krewnymi oznaczała zarazem, iż 74% wszystkich jednostek małżeńsko–rodzinnych zamieszkiwało w gospodarstwach o strukturze wielorodzinnej (typy Lasletta 5a–5f), a tylko niespełna
20% w domostwach nuklearnych — tj. niemal czterokrotnie mniej niż w regionach
zachodnich i dwukrotnie mniej niż w omówionej wyżej strefie przejściowej. Cechą wyróżniającą ten region była również specyfika wzorca współmieszkania osób
spokrewnionych, które w dużym stopniu realizowało się w ramach form zadrużnych, a zatem poprzez gospodarowanie pod jednym dachem pożenionych braci
oraz innych krewnych bocznych40. Obraz systemu rodzinnego na tych terenach

39

M. Szołtysek, Life Cycle Service...
Tego typu forma rodziny występowała w nieco ponad 20% wszystkich gospodarstw wielorodzinnych na Polesiu białoruskim.
40
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dopełnia niemal całkowity brak służby domowej oraz innych niespokrewnionych
współlokatorów41.
Zgrupowanie EAST2, przy zachowaniu pewnych specyficznie „wschodnich”
cech (wysoki udział krewnych w populacji, a niski służby niezawodowej), wykazywało zarazem kilka ważnych podobieństw do terenów zachodnich, w szczególności
w zakresie dominacji gospodarstw o strukturze prostej42.

Wejście w wiek starczy i starość psychospołeczna
Uprzedzając dalsze rozważania na temat położenia ludzi starych w społecznościach
wiejskich w okresie staropolskim, pragniemy zatrzymać się na moment na kwestii
podstawowych wyznaczników starości w badanych społeczeństwach. Nie kwestionując przyjętych na potrzeby niniejszej analizy granic wieku starczego (ostatecznie
za jakimś wyznacznikiem trzeba się opowiedzieć; dobrze, jeśli dokonany wybór
wpisuje się w kanony jakiejś rozpoznawalnej tradycji badawczej), pamiętać trzeba,
iż w tradycyjnej kulturze chłopskiej wiek nie był podstawowym ani rozstrzygającym kryterium określenia starości43. Bardziej pożyteczne wydaje się posłużenie się
wypracowanym na gruncie socjologii pojęciem „starości społecznej”, definiowanej
jako: „etap życia, w którym procesy społeczne, objawiające się rezygnacją i poczuciem braku szans oraz społeczne polegające na odrzuceniu, zgodnie z istniejącym
rynkiem kulturowym oddziaływają synergicznie z procesami biologicznymi, prowadząc do naruszenia homeostazy, a tym samym do ograniczenia możliwości przeciwdziałania wymienionym procesom, bez możliwości substytucji i bez obiektywnych szans na powrót do stanu poprzedniego”44.
Koncepcja starości psychospołecznej implikuje konieczność pojmowania wieku
starczego w kategoriach dynamicznych — jako procesu, który choć przypada na pewne z natury rzeczy charakterystyczne stadium życia, może jednak cechować się różną
41

Zjawisko to nie jest artefaktem wywołanym przez specyfikę rosyjskiego spisu rewizyjnego
na badanych terenach. W przeciwieństwie do innych obszarów ówczesnego Imperium Rosyjskiego, na terenach litewskich V Rewizja Dusz w większości wypadków rejestrowała służbę
(M. Szołtysek, Three Household Formation Systems..., s. 6–7). Stwierdzenie Żabko–Potopowicza
o względnym upowszechnieniu instytucji służby na ziemiach litewskich pod koniec XVIII w.
nie przeczy poczynionym tu obserwacjom, dotyczą one bowiem przede wszystkich północnych części Wielkiego Księstwa Litewskiego (A. Żabko–Potopowicz, Praca najemna i najemnik
w rolnictwie w Wielkim Księstwie Litewskim w wieku osiemnastym na tle ewolucji stosunków w rolnictwie, Warszawa 1929, s. 61–62, 111, 162–174, 181).
42
Skupienie EAST2, z dominującymi tam małymi i w większości nuklearnymi rodzinami,
stanowi swoistą anomalię zarówno w stosunku do bardziej złożonych formacji rodzinnych
zanotowanych na Żytomierszczyźnie, jak i obserwacji niektórych autorów odnośnie do stosunków rodzinnych występujących w XIX w. na terenach Bukowiny i Pokucia (zob. R. Rozdolsky, Die Ostgalizische Dorfgemeinschaft und ihre Auflösung, „Vierteljahrschrift für Sozial– und
Wirtschaftsgeschichte” 41, 1954, nr 2, s. 97–145; S. Hryniuk, Peasants with Promise: Ukrainians
in Southeastern Galicia 1880–1900, Edmonton 1991, s. 22–24). Sprawa wymaga dalszych studiów, zwłaszcza wobec szczupłości próby z omawianych terenów.
43
D. Markowska, Z problematyki zmian struktury rodziny (rodzina wielopokoleniowa a ludzie starzy), [w:] Zmiany kultury chłopskiej. Problematyka i metody prac etnograficznych, red. K. Zawistowicz–Adamska, Wrocław 1973, s. 151–175.
44
J. Staręga–Piasek, A. Lisowski, Starość psychospołeczna, [w:] Starość psychospołeczna i potrzeby
opieki medycznej ludzi starych, red. J. Staręga–Piasek, A. Lisowski, J. Suchecka, Warszawa 1985,
s. 43.
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rozciągłością czasową i dynamiką po części niezależną od czynników stricte biologicznych. Tym samym każe nam ona spojrzeć na wiek starczy z perspektywy jego
społeczno–ekonomicznych i kulturowych determinant. Badacze są na ogół zgodni, iż
w odniesieniu do tradycyjnych społeczeństw rolniczych rolę kluczową w tym względzie odgrywał moment rezygnacji z kierownictwa gospodarstwem domowym45. Choć
w dawnych społeczeństwach chłopskich odstąpienie od kierowania warsztatem pracy
rzadko przybierało formę jednorazowego i definitywnego ograniczenia wykonywanych dotychczas czynności i pełnionych obowiązków, tym niemniej wiązało się ono
z zazwyczaj nieodwracalną zmianą położenia, tak w kontekście dotychczasowych relacji władzy w ramach wspólnoty mieszkalnej, jak i miejsca i roli ludzi starych w szerszych układach społecznych. Tym samym, analizując zmiany na pozycji kierownika
gospodarstwa, przybliżamy się do zagadnienia o kluczowym znaczeniu w chłopskiej
grze o życie i godną starość46. Warto zatem przyjrzeć się, jak ten właśnie moment wyglądał w populacjach różniących się diametralnie pod względem podstawowych wyznaczników organizacji rodzinnej.
Diagram 1 ilustruje cząstkowe współczynniki częstości tworzenia gospodarstw
domowych (headship rates) w trzech podstawowych zgrupowaniach regionów (obliczenia tylko dla mężczyzn)47. Na terenach zachodnich układ współczynników
wedle wieku miał charakterystyczny rozkład unimodalny. Odsetek populacji mężczyzn z dostępem do funkcji głowy gospodarstwa domowego cechowała wyraźna
tendencja wzrostowa zwłaszcza wśród dwudziestoparolatków. Utrzymywała się
ona jeszcze w następnych grupach wiekowych, już jednak wśród mężczyzn 40–
i 50–letnich ulegała zahamowaniu, osiągając stan plateau. To, co najbardziej nas
w obecnym kontekście interesuje, to zaczynający się ok. 60. roku życia gwałtowny
i monotoniczny spadek udziału kierowników gospodarstw w populacji starzejących
się mężczyzn. Oznacza on, iż pewna, dość zresztą pokaźna, część mężczyzn na terenach zachodnich ustępowała z funkcji głowy gospodarstwa na skutek okoliczności zewnętrznych innych niż własna śmierć. Uczestniczyli oni bądź w transferach
na zasadzie intervivos, względnie przekazywali gospodarstwo i opuszczali je, albo
w procesie względnie autonomicznej wymiany międzypokoleniowej, albo na skutek arbitralnej decyzji pańskiej48.
45

D. Markowska, Z problematyki zmian struktury...; A. Wyczański, Opieka nad ludźmi starymi na
wsi polskiej w XVI wieku, [w:] Biedni i bogaci: studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Aymard, Warszawa 1992, s. 65–70.
W literaturze zachodniej między innymi: C. Wetherell, A. Plakans, Intergenerational Transfers
of Headship over the Life Course in an Eastern European Peasant Community, 1782–1850, „The History
of the Family”, t. 3, s. 333–334; L. Dillon, The Shady Side of Fifty: Age and Old Age in Late Victorian
Canada and the United States, Montreal and Kingston 2008; także A. Velkova, Marriage and Property
Transfer in Rural Western Bohemia 1700–1850, [w:] Inheritance Practices, Marriage Strategies and Household Formation in European Rural Societies, red. A. L. Head–König, P. Pozsgai, Turnhout 2012,
s. 101–125; P. Guzowski, Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 58, s. 101–110.
46
M. Szołtysek, Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków, 1766–1803, głos
w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych, „Przeszłość Demograficzna Polski” 26,
2005, s. 86.
47
W tym i dalszych obliczeniach zgrupowanie EAST2 zostaje pominięte ze względu na małą
liczebność próby.
48
Zob. M. Szołtysek, Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana...; także P. Guzowski, Starość
w cyklu życia kmieci...
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Diagram 1. Cząstkowe współczynniki częstości tworzenia gospodarstw domowych (headship
rates) w trzech podstawowych zgrupowaniach regionów. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu
XVIII w.
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Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database.

Omawiane procesy miały zgoła odmienny charakter na terenach wschodnich.
Przy ogólnie opóźnionym dostępie tamtejszych mężczyzn do funkcji głowy gospodarstwa w stosunku do Polski zachodniej49, zwraca uwagę wyrównanie wzorców
regionalnych ok. 50. roku życia, po czym jednak następuje ich ponowne, tym razem
już zdecydowane, rozejście. Odmienność kresów wschodnich polega w tym wypadku na braku jakiejkolwiek tendencji spadkowej w dostępie do funkcji głowy gospodarstwa w powiązaniu z wiekiem. Na terenach poleskich (EAST3) 94% mężczyzn
w wieku 65 i więcej lat nadal było kierownikami gospodarstw. Innymi słowy, wśród
generacji seniorów w społeczeństwach rolniczych wschodnich ziem polsko–litewskich „dożywocie” nie daje się zdefiniować w kategoriach jakiejkolwiek specyficznej
pozycji w gospodarstwie domowym; wiele też wskazuje, iż nie stanowiło ono tam
ani rzeczywistości normatywnej, ani zwyczajowej50.
To krótkie omówienie podstawowych tendencji w zakresie ewolucji dostępu do funkcji głowy gospodarstwa na różnych terenach ziem polsko–litewskich
sprowadza się do jednego podstawowego wniosku. Drastycznie odmienne oko49

Zob. M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe..., rozdz. 9.
Por. V. Pilinkaitė–Sotirovič, Relationships between Generations in Post–Emancipation Lithuania
(1864–1904), „Continuity and Change” 20, 2005, 116–117; także S. Gruber, Inheritance, Marriage and Household Formation in Nineteenth Century Rural Serbian Life Courses, [w:] Inheritance Practices, Marriage Strategies and Household Formation; H. Kolle, Marriage, Household Division
and Headship Attainment in Nineetenth Century Central Russia: Bunkovskaia Volost, Moscow Province, [w:] ibidem.

50
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liczności, w jakich w starość biologiczną wchodzili mężczyźni ze wschodnich i zachodnich połaci dawnej Rzeczypospolitej (a po części również i kobiety; zwłaszcza te będące małżonkamii kierowników gospodarstw), stanowiły znaczącą, jeśli
nie najważniejszą, determinantę ich sytuacji życiowej na starość. Przyglądając się
położeniu ludzi starych w dostępnych nam materiałach spisowych, należy zatem
oczekiwać znacznego zróżnicowania przestrzennego właściwych im wzorców
współmieszkania, a w konsekwencji znacznej polaryzacji dostępnych seniorom
sytuacji opiekuńczych.

Kategorie współmieszkania a potencjalne sytuacje opiekuńcze
ludzi starych
Przegląd tych zagadnień rozpoczynamy od analizy struktury gospodarstw kierowanych przez osoby w wieku starczym (diagramy 2 i 3).
Już na pierwszy rzut oka dają się zauważyć drastyczne różnice międzyregionalne
w rozkładzie głów gospodarstw w starszych kohortach pomiędzy różne typy domostw.
W centralnej i zachodniej Koronie oraz na Śląsku (WEST) 75% wszystkich domostw
kierowanych przez mężczyzn powyżej 63. roku życia było gospodarstwami nuklearnymi, a tylko 18% z nich przyjmowało złożone formy rodzinne. Obserwacja zmian
w strukturze domostw wśród wszystkich grup wiekowych gospodarzy wskazuje, iż
tak wysoki odsetek rodzin prostych wśród osób starszych nie był czymś specyficznym
dla tej fazy cyklu rozwoju rodziny, a charakteryzował cały jego przebieg, z wyłączeniem roczników najmłodszych51. Począwszy od ok. 50. roku życia, odsetek gospodarzy
stojących na czele domostw nuklearnych, utrzymujący się dotąd na względnie stabilnym poziomie ok. 77–83%, zaczynał maleć na korzyść gospodarstw wielorodzinnych,
których udział proporcjonalnie wzrastał wraz z przechodzeniem od grupy 60–latków
do 70– i 80–latków (do poziomu 20%). Tym niemniej, podążając za rozumowaniem
Lasletta, należałoby mimo wszystko przyjąć, iż wśród ludzi starych odsetek gospodarstw narażonych na brak wsparcia ze strony współmieszkających krewnych (a więc
wystawionych na działanie nuclear hardship) pozostawał na tych terenach bardzo wysoki. Jednak bardziej szczegółowe dane na temat składu gospodarstw prostych kierowanych przez żonatych mężczyzn w wieku starczym (nieprzedstawione w tabeli)
potwierdzają to tylko częściowo. Okazuje się bowiem, iż aż 70% gospodarzy z tej grupy mieszkało z potomstwem niebędącym w związku małżeńskim, często jeszcze małoletnim. Choć w gospodarstwach niemal jednej trzeciej starych mężczyzn z tej kategorii
dzieci już nie było, to jednak zjawisko samotnego przemieszkiwania wraz z małżonką
dotyczyło w skupieniu zachodnim co najwyżej 15% gospodarzy52.
W strefie „przejściowej” (EAST1) odsetek gospodarzy stojących na czele domostw zamieszkałych wyłącznie przez najbliższą rodzinę wykazywał bardziej wyraźne fluktuacje wraz z wiekiem. Po okresie szczytu, kiedy to ponad 65% wszystkich gospodarzy stało na czele prostych jednostek rodzinnych (kohorty wiekowe
38–42 lat oraz 43–47 lat), udział tych domostw stale spadał, a wśród głów w wieku
63 lat i więcej następowało całkowite odwrócenie proporcji (62,2% na czele gospodarstw wielorodzinnych, a tylko 23,8% nuklearnych).
51

M. Szołtysek, Three Household Formation Systems...
Drugie tyle posiadało w swoich gospodarstwach bądź służbę, bądź komorników. Udział
obu kategorii w aktywności produkcyjnej gospodarstwa domowego, a także związki lojalności z rodziną gospodarzy nie były jednakowe.
52
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Diagram 2. Struktura gospodarstw domowych kierowanych przez mężczyzn w wieku 63 lat
i więcej — ujęcie makroregionalne. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu XVIII w.
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Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database. Typologia gospodarstw według schematu
Hammela–Lasletta. Regionu EAST2 nie uwzględniono z powodu małej liczebności próby.

Odmienność w stosunku od modelu zachodniego zaznaczała się jeszcze wyraźniej na terenach poleskich, gdzie absolutna większość głów gospodarstw
w wieku starczym (ponad 80%) kierowała domostwami wielorodzinnymi. Obserwowany w tej grupie wiekowej wzrost o 114% w stosunku do poziomu występującego u gospodarzy 20– i 30–letnich wskazuje na bardzo wyraźne dążenie
do komasacji rodzinnej siły roboczej na późnych etapach cyklu rozwoju rodziny. Patriarchalna rodzina białoruska rozrastała się poprzez małżeństwa swoich
członków–mężczyzn, by po śmierci kierownika dzielić się na indywidualne gospodarstwa dorosłych synów, które z czasem same przechodziły przez stadia
rozrastania i podziału53.
Dokonując podobnych obliczeń jak uprzednio dla skupienia zachodniego, zauważamy, iż zjawisko „pustego gniazda” w skupieniach wschodnich niemal nie występowało. W strefie przejściowej (EAST1) zaledwie 4% wszystkich gospodarstw w tej grupie
wiekowej nie posiadało współmieszkającego potomstwa, a tylko 19 par małżeńskich

53
V. Nosevich, The Multiple–Family Household: Relic of a Patriarchal Past or More Recent Phenomenon?, Paper presented at Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, August 2007; M. Szołtysek, Three Household Formation Systems..., s. 26; J. Obrębski, Polesie.
Studia etnosocjologiczne, t. 1 (red. nauk. i wstęp A. Engelking), Warszawa 2007, s. 146–147. Na
terenach wschodnich przeciętne zaludnienie gospodarstwa wyraźnie wzrastało wraz z wiekiem gospodarza, i w grupie najstarszych głów gospodarstw osiągało 6,5 osoby na domostwo
w strefie „przejściowej” i 7,6 osoby na Polesiu. W skupieniu zachodnim wielkość gospodarstwa domowego malała wraz z wiekiem gospodarza.
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Diagram 3. Struktura gospodarstw domowych kierowanych przez samotne kobiety w wieku
63 lat i więcej — ujęcie makroregionalne. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu XVIII w.
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Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database. Typologia gospodarstw według schematu
Hammela–Lasletta.

z 1025 kierujących tam indywidualnymi gospodarstwami mieszkało samotnie. Równie
nikłe oznaki występowania fazy postparentalnej zaznaczały się na terenach poleskich54.
Szczupłość danych, wynikająca z ogólnej rzadkości samodzielnego kierowania
gospodarstwem przez kobiety na badanych terenach55, nie daje podstawy do przekonujących uogólnień co do odmienności międzyregionalnych w tym zakresie (diagram 3). Tym niemniej dane zaprezentowane na diagramie 5 są poniekąd wymowne, nawet jeśli ilustrują raczej pewien wachlarz możliwości niż wyraźne tendencje.
Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie mniejsze znaczenie, względnie całkowita nieobecność w regionach wschodnich, dwóch zjawisk wyraźnie zaznaczających się wśród kobiet na zachodzie: kierowania gospodarstwem o strukturze prostej
(wdowy z dziećmi) oraz kierowania nim samotnie. Choć znaczenie tych wzorców
na tle całości zjawisk zaobserwowanych w badanych regionach było niewielkie (powiedzielibyśmy, statystycznie „nieznaczące”), to jednak sam fakt zaistnienia tych
różnic wyostrza zarysowane dotąd różnice między regionami. Zwłaszcza że gospodarstwa żeńskie na terenach wschodnich, podobnie jak i te prowadzone przez mężczyzn, wykazywały wyraźną dążność do utrzymywania struktury wielorodzinnej.
W następnej kolejności populację mężczyzn i kobiet w wieku starczym podzielono
pod względem pozycji zajmowanej w gospodarstwie domowym (diagramy 4 i 5).
Zgodnie z oczekiwaniami (zob. diagram 1), w skupieniu zachodnim zwraca
uwagę wyraźnie mniejszy udział głów gospodarstw w porównaniu do regionów
54
55

Źródło: niepublikowane materiały z M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database.
Zob. szerzej idem, Female Headship...
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Diagram 4. Pozycja w gospodarstwie mężczyzn w wieku 63 lat i więcej — ujęcie makroregionalne. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu XVIII w.
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Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database. Krewni — wszystkie osoby spokrewnione
lub spowinowacone z rodziną głowy gospodarstwa, z wyjątkiem potomstwa. Inni współlokatorzy — wszystkie osoby niebędące krewnymi ani powinowatymi rodziny głowy gospodarstwa, niebędące służbą domową lub czeladzią.

wschodnich. Podczas gdy w systemach rodzin złożonych pozostawanie na funkcji głowy gospodarstwa bezwzględnie dominowało w rocznikach starszych, na
zachodzie starość społeczna, rozumiana jako przekazywanie kierownictwa gospodarstwem w ręce następców (niekoniecznie osób spokrewnionych), zaczynała się
wcześniej56. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż spadek proporcji gospodarzy wśród
osób starych przejawiał się w tej grupie w miarę równomiernym wzrostem udziału
zarówno krewnych, jak i komorników–kątników. Choć część starzejących się przedstawicieli tej drugiej kategorii stanowić mogli mężczyźni niepiastujący wcześniej
funkcji głowy gospodarstwa57, jednak prawdopodobieństwo znalezienia się „na komornem” zwiększało się wyraźnie wraz z przekroczeniem 60. roku życia, a powyżej
63. roku życia dotyczyło już prawie jednej piątej ogółu mężczyzn58.
W grupie kobiet kontrasty między regionami stają się jeszcze bardziej wyraziste
(diagram 5). Przede wszystkim zwraca uwagę ponad dwukrotnie niższa wartość
współczynnika częstości tworzenia gospodarstw (headship rates) wśród starszych
kobiet w skupieniu WEST. Odsetek osób płci żeńskiej będących głowami gospodarstw malał tam wyraźnie po ukończeniu 45. roku życia, a proces ten znacznie
56

Por. M. Kopczyński, Studia nad rodziną..., s. 150–151.
M. Szołtysek, Three Household Formation Systems..., s. 21, 25.
58
W przedziale wiekowym 23–57 lat odsetek komorników utrzymywał się na poziomie ok. 10%.
57
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Diagram 5. Pozycja w gospodarstwie kobiet w wieku 63 lat i więcej — ujęcie makroregionalne. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu XVIII w.
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Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database. Definicje kategorii domowników jak w diagramie 4.

przybierał na sile około sześćdziesiątki. W grupach wiekowych 58–62 lat i 63–67 lat
następował podział populacji kobiet na trzy liczbowo porównywalne kategorie: choć
wciąż nieznacznie dominowały wśród nich gospodynie (ok. 36%), reszta populacji
żeńskiej rozkładała się równomiernie pomiędzy krewnych i komorników (po 31%).
Współczynnik częstości tworzenia gospodarstw spadał drastycznie wśród najstarszych kobiet (68+ lat), czemu towarzyszył idealnie proporcjonalny wzrost udziału
kobiet wśród krewnych. Elastyczność systemu rodzinnego w zakresie włączania
kobiet starych w ramy wspólnot rodzinnych była jednak w regionach zachodnich
wyraźnie ograniczona. Średnie sumaryczne wartości dla obu najstarszych grup wiekowych (grupa wiekowa 63 i więcej lat w diagramie 5) pokazują, iż niemal dla jednej
trzeciej osób płci żeńskiej w wieku starczym mieszkanie w gospodarstwach osób
niespokrewnionych stanowiło jedyną alternatywę59.
W regionach wschodnich zamieszkiwanie w gospodarstwach osób niespokrewnionych miało znaczenie całkowicie marginalne, tak wśród mężczyzn, jak i kobiet

59

Życie „na komornym” było generalnie cechą populacji żeńskiej, bardziej niż męskiej.
W 63 spośród 71 parafii skupienia zachodniego (89%) kobiety reprezentowane były wśród
ludności komorniczej liczniej niż mężczyźni. Przeciętnie wśród komorników w całym zgrupowaniu WEST na 100 kobiet przypadało tylko 65 mężczyzn.
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(choć u kobiet w skupieniu EAST1 zdarzało się częściej60). Do pewnego stopnia był
to zapewne efekt polityki dworu dążącej do obsadzania wolnych gruntów nadwyżkami ludnościowymi z istniejących gospodarstw chłopskich. Instruktaże dóbr szlacheckich z terenów litewsko–białoruskich z XVIII w. wspominają o osadzaniu na
indywidualnych nadziałach nie tylko dorosłych synów z nadmiernie rozrodzonych
domostw, lecz także tzw. bobyli (odpowiedników komorników–kątników z terenów
zachodnich), działania te najprawdopodobniej jednak dotykały przede wszystkim
roczniki młodsze61. Wyjaśnienia odmienności terenów wschodnich szukać chyba
trzeba gdzie indziej. Zwraca uwagę, iż wśród kobiet na terenach wschodnich starość społeczna, choć zaczynała się znacznie wcześniej niż u mężczyzn, następowała jednak znacznie później niż na terenach zachodnich. Zjawisko to zdaje się być
w związku z ogólnie większym udziałem samotnych kobiet w grupie kierowników
gospodarstw na terenach białoruskich i ukraińskich62. Jeśli zatem system rodzinny
stwarzał owdowiałym kobietom w podeszłym wieku na tych obszarach szanse na
kierowanie gospodarstwem domowym (choćby tylko nominalnie), to tym samym
można przyjąć, iż generował on warunki ogólnie bardziej sprzyjające integracji
owdowiałych matek czy wdów po współmieszkających braciach w struktury złożonych wspólnot mieszkalnych skupionych wokół rodzin biologicznych i szerszych
kręgów krewniaczych63.
Ustalenie stopnia izolacji społecznej i rodzinnej komorników, a także rzeczywistego miejsca, jakie zajmowali oni w sieci relacji społecznych zamieszkiwanych
gospodarstw, jest w zasadzie niemożliwe do uchwycenia wyłącznie na podstawie
analizy mikrospisów64. Pomimo sugestii czynionych w literaturze co do konfliktowego charakteru regulowanego kontraktami współmieszkania z krewnymi65, należy jednak przyjąć istnienie zasadniczej różnicy jakościowej między położeniem

60
Głównie na skutek większego udziału komorniczek–kątniczek w populacji kobiet starych
w powiecie żytomierskim oraz w ziemi chełmskiej (odpowiednio: 9,9% i 7,5%).
61
M. Szołtysek, B. Zuber–Goldstein, The Eﬀects of Manorial Institutions on Peasant Household
Patterns in Late Eighteenth–century Eastern Europe: Theory, Practice, and Regional Disparities. Referat wygłoszony na Annual Conference of the Economic History Society, University of Warwick, Wielka Brytania 2007.
62
Odsetek gospodarstw kierowanych przez kobiety na terenie środkowej Mińszczyzny, Polesia i powiatu żytomierskiego był przeciętnie dwukrotnie wyższy niż w skupieniu zachodnim
(odpowiednio: 7,8%, 9,4% i 8,3%, wobec 4,3% w zgrupowaniu WEST). Od trendu dominującego w zgrupowaniu EAST1 odstawały jednak parafie chełmskie, w których odsetek gospodarstw kierowanych przez kobiety wynosił poniżej 5%. Anomalię na terenach zachodnich
stanowiły z kolei dwie parafie warmińskie, gdzie odsetek kobiet–głów gospodarstw nieznacznie przekraczał 11%.
63
Por. J. Obrębski, Polesie..., s. 154–158, gdzie na materiale białoruskim autor zwraca uwagę
na wzrost pozycji kobiety wraz z wiekiem, a wśród starszych głów gospodarstw faktyczne
wyrównywanie się pozycji współmałżonków.
64
Położenie komorników dobrze objaśnia K. Orzechowski, Uwagi o komornikach na Górnym
Śląsku u schyłku epoki feudalnej (na przykładzie majątków księcia raciborskiego), ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawo 2”, Seria A, nr 6, 1956, s. 119, 125–128, 133–134, 140.
Zob. też W. Obraniak, Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w wieluńskiem
w końcu XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2, 1968, s. 109–117.
65
Zob. H. Rebel, Peasant Stem Families in Early Modern Austria: Life Plans, Status Tactics,
and the Grid of Inheritance, „Social Science History” 2, 1978, s. 255–291; D. Gaunt, The Property
and Kin Relations..., s. 249–279.
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Diagram 6. Cząstkowe współczynniki współmieszkania z przynajmniej jednym dzieckiem
wedle wieku kobiety i jej pozycji w gospodarstwie. Ziemie zachodnie Rzeczypospolitej
ze Śląskiem w końcu XVIII w.
100
90
80
70
60
%

50
40
30
20
10
0
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75+
Wiek
Gospodynie

Komorniczki

Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database. Dzieci zawierają też pasierbów i pasierbice.

osób zamieszkujących „kątem” gospodarstwa należące do osób niespokrewnionych
a sytuacją współmieszkających krewnych66.
Pewne wyobrażenie o tym dają szacunki proporcji osób starych nieposiadających małżonków, potomstwa ani żadnych innych spokrewnionych osób w zamieszkiwanych przez nie wspólnotach mieszkalnych. Ten stan rezydencjonalnej
izolacji był udziałem 8% mężczyzn w regionach zachodnich, 2,6% w skupieniu
EAST1 i zaledwie 1% na terenach poleskich. Obliczenia dla populacji kobiet ukazują zdecydowanie większy rozrzut wyników: aż 21% wszystkich starszych kobiet
w skupieniu WEST mieszkało bez bliższych i dalszych krewnych, podczas gdy we

66

W chłopskiej świadomości bycie „na komornym” kojarzyło się często z wyraźnym pogorszeniem jakości życia; zob. na przykład Księga sądowa wsi Iwkowej, 1581–1809, red. S. Płaza,
Wrocław 1969, zapis nr 708, oraz Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady, 1619–1788, red. A. Vetulani, Wrocław 1957, zapis nr 214. Że komorne nie musiało oznaczać daleko posuniętej
degradacji społecznej, a przedstawiciele tej grupy niejednokrotnie znajdowali możliwości
awansu, niekiedy nawet przejmując kierownictwo gospodarstwem, wskazywano na materiale z terenów górnośląskich; zob. M. Szołtysek, Od mikromodeli do mikrohistorii — gospodarstwo domowe w parafii Bujakowskiej w latach 1766–1803, „Przeszłość Demograficzna Polski” 25,
2004, s. 35, 39.
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Tabela 3. Wzorce współmieszkania kobiet w wieku 60 lat i więcej według pozycji w gospodarstwie i stanu cywilnego — ujęcie makroregionalne. Rzeczpospolita ze Śląskiem w końcu
XVIII w.
Kategoria współmieszkania

EAST1

EAST3

WEST

tylko mąż (M)

1,6

1,2

21,9

(M+) dzieci w stanie bezżennym

32,9

29,7

43,1

(M+) dzieci w stanie małżeńskim

43,1

45,1

16,1

20,3

20,6

7,1

0,5

1,6

0,0

(M+) tylko inni krewni

0,7

1,9

1,3

(M+) tylko osoby niespokrewnione

0,9

0,0

10,6

566

428

397

dzieci w stanie bezżennym

0,0

0,0

1,0

dzieci w stanie małżeńskim

50,0

13,3

49,2

rodzice

0,0

6,7

0,0

inni krewni

11,1

66,7

1,0

osoby niespokrewnione

38,9

13,3

48,7

18

15

191

dzieci w stanie bezżennym

33,3

26,8

53,3

dzieci w stanie małżeńskim

44,9

54,3

5,0

20,4

17,7

5,0

1,4

0,6

0,0

tylko inni krewni

0,0

0,0

3,3

tylko osoby niespokrewnione

0,0

0,0

6,7

samotnie

0,0

0,6

26,7

Ogółem osób w kategorii (=100%)

294

164

60

dzieci w stanie małżeńskim
Niezamężna, nie
głowa gospodarstwa, inni krewni
współmieszka u:
osoby niespokrewnione

0,0

0,0

0,6

33,3

67,7

8,2

66,7

32,3

91,2

Ogółem osób w kategorii (=100%)

75

31

354

Ogółem osób ze wszystkich kategorii

953

638

1002

Zamężna, głowa
gospodarstwa,
współmieszkająca z:

(M+) dzieci w stanie małżeńskim
i bezżennym
(M+) dzieci w stanie małżeńskim
i bezżennym oraz inni krewni

Ogółem osób w kategorii (=100%)

Zamężna, nie głowa
gospodarstwa,
współmieszka u:

Ogółem osób w kategorii (=100%)

Niezamężna, głowa
gospodarstwa,
współmieszkająca z:

tylko dzieci w stanie małżeńskim
i bezżennym
dzieci w stanie małżeńskim
i bezżennym oraz inni krewni

Źródło: M. Szołtysek, CEURFAMFORM Database.
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wschodnich regionach odsetek ten spadał do 6% w strefie przejściowej (EAST1)
i niespełna 2% na Polesiu białoruskim67.
Stopień, w jakim pozycja w gospodarstwie domowym decydowała o obecności najbliższych krewnych w bezpośrednim otoczeniu osoby — a zatem, zgodnie z przyjętymi uprzednio założeniami, o dostępności podstawowych kanałów
wparcia, dobitnie ilustruje też diagram 6. Przedstawia on cząstkowe współczynniki współmieszkania kobiet z przynajmniej jednym dzieckiem wedle wieku matki
i w rozbiciu na dwie kategorie kobiet: gospodynie (tzn. żony gospodarzy; kobiety
samodzielnie kierujące gospodarstwem wykluczono z analizy) oraz komorniczki.
W obu grupach kobiet zmienna przyjmuje charakterystyczny rozkład krzywoliniowy. Wraz z postępem aktywności reprodukcyjnej następuje intensyfikacja współmieszkania matek z dziećmi, choć wśród komorniczek słabiej niż wśród gospodyń68.
Co jednak bardziej nas interesuje, to drastyczny w porównaniu do kategorii gospodyń
spadek prawdopodobieństwa współmieszkania z przynajmniej jednym dzieckiem zauważalny wśród kobiet „na komornym” po przekroczeniu progu wieku średniego.
W rezultacie zaledwie 14% komorniczek w wieku starczym (tutaj 65+) miało w swoim
najbliższym otoczeniu przynajmniej jedno dziecko (co najmniej nastoletnie), w porównaniu do 61% kobiet współkierujących gospodarstwem domowym.
W celu bardziej jeszcze szczegółowego zbadania tych zagadnień populację osób
starszych w trzech regionach pogrupowano wedle stanu cywilnego, pozycji zajmowanej w gospodarstwie oraz typu układów interpersonalnych wynikających z charakteru współmieszkania. Skoncentrowano się tym razem wyłącznie na populacji
żeńskiej (tabela 3)69.
Wśród głów gospodarstw w wieku starczym na terenach zachodnich stan cywilny w znacznym stopniu determinował opcje rezydencjonalne kobiet. Prawie 70%
zamężnych gospodyń współmieszkało przynajmniej z jedną osobą z najbliższego
środowiska rodzinnego (poza osobą współmałżonka), przy czym najczęściej były to
dzieci w stanie bezżennym (43% kobiet w tej kategorii). W jednej piątej wypadków
krąg rodzinny gospodyń zawierał dzieci w stanie małżeńskim, niekiedy z dodatkową jeszcze obecnością potomstwa w stanie wolnym. Doświadczenie to było jednak
udziałem niespełna 10% całej badanej tu populacji kobiet starych. Trudniej mógł
przedstawiać się los gospodyń mieszkających tylko z współmałżonkiem (22%), choć
przecież wiele zależało tu od zmiennych pozarodzinnych, na których badanie źródła nasze nie pozwalają. Wśród gospodyń bez mężów (panel 3) zwracają uwagę
dwie tendencje. Z jednej strony środowisko rodzinne tych kobiet zawężało się nie-

67

Rzecz jasna, izolacja czy odległość rezydencjonalna nie oznaczają braku kontaktu bądź też
interpersonalnych relacji i wpływów. Por. E. Litwak, Occupational Mobility and Extended Family Cohesion, „American Sociological Review” 25, 1960, s. 9–21.
68
Stopień, w jakim status komorniczy ustanawiał specyficzne bariery dla aktywności reprodukcyjnej kobiet, wymagałby osobnych studiów z wykorzystaniem innych materiałów.
O zmniejszaniu poziomów dzietności wraz z przechodzeniem w dół drabiny społecznej na
wsi staropolskiej zob. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
69
W celu zapewnienia możliwie najszerszej podstawy liczbowej do obliczeń w tabelach
3 i 4 zastosowano przedział wiekowy „60 lat i więcej”. W konsekwencji niektóre z wyników
w nich zamieszczonych nie w pełni pokrywają się z wielkościami podawanymi w poprzednich paragrafach (wpłynęły na to również bardziej zaostrzone kryteria doboru parafii przy
obliczeniach do tabeli 4). Dane z drugiego i czwartego panelu tabeli traktować należy z dużą
ostrożnością z racji małej próby.
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mal wyłącznie do dzieci w stanie bezżennym; z drugiej — ich część zmuszona była
żyć całkowicie samotnie70. Negatywny efekt wdowieństwa na opcje rezydencjonalne ujawniał się dużo wyraźniej w grupie kobiet niebędących głowami gospodarstw
(panele 2 i 4). Połowa mężatek z tej grupy zamieszkiwała gospodarstwa młodszej
generacji, tworząc najwyraźniej jakieś formy tzw. Ausgedingefamilien71. Równoważną
grupę stanowiły kobiety mieszkające w gospodarstwach osób obcych, a ich krąg rodzinny najczęściej ograniczał się jedynie do osoby współmałżonka. W grupie kobiet
niezamężnych (najczęściej wdów) następowało bardzo wyraźne przejście ku dominacji zamieszkiwania w gospodarstwach obcych, „na komornym”.
Na terenach zachodnich było to udziałem ponad 90% wszystkich kobiet w tej kategorii. Kobiety bez męskiego współmałżonka zdecydowanie przegrywały w zakresie
dostępu do rodzinnych źródeł wsparcia w wymiarze rezydencjalnym. Ich wdowieństwo oznaczało zatem podwójną deprywację: utratę wsparcia ze strony współmałżonka oraz zmniejszenie szans na członkostwo w krewniaczej wspólnocie mieszkalnej.
Rzut oka na dane z terenów wschodnich odsłania sporo zasadniczych różnic w położeniu kobiet starych w stosunku do obszarów dopiero co omawianych, choć wnioskowanie musi być tu ostrożniejsze z racji niekiedy bardzo małych liczebności. We
wszystkich czterech kategoriach kobiet zaznaczała się przede wszystkim wiodąca
rola współmieszkania z, względnie u bliższych bądź dalszych krewnych. Ponad połowa gospodyń–mężatek miała w swoim otoczeniu potomstwo pożenione, a niekiedy
jeszcze dzieci w stanie wolnym. Tak na Polesiu, jak i w strefie „przejściowej” (EAST1)
faza „pustego gniazda” należała do zdecydowanej rzadkości, co potwierdza ustalenia
poczynione wcześniej. Również wśród kobiet niebędących żonami gospodarzy (panel
2) tendencja do zamieszkiwania u krewnych występowała wyraźniej niż na terenach
zachodnich, choć całkiem zawierzyć tym cyfrom nie sposób. Na pewniejszy grunt wstępujemy, analizując wzorce współmieszkania gospodyń bez mężów. W tej grupie różnice między nuklearnym systemem rodzinnym a dwoma systemami złożonymi manifestują się szczególnie wyraźnie. Samotne gospodynie na terenach wschodnich najczęściej
kierowały gospodarstwami z przynajmniej jedną komórką małżeńską, rekrutującą się
z potomstwa (w społecznościach poleskich dotyczyło to prawie trzech czwartych spośród nich), niemal nigdy nie mieszkały też zupełnie same. W porównaniu do terenów
zachodnich, kobiety stare i samotne, a niebędące głowami gospodarstw, mieszkały
u krewnych czterokrotnie (EAST1), a nawet ośmiokrotnie częściej (EAST3).

Dyskusja i podsumowanie
Czy zatem zaprezentowane powyżej ustalenia wskazują na istnienie w okresie staropolskim dwóch odrębnych wzorów opiekuńczości rodzinnej na ziemiach polsko–
litewskich? Zważywszy ograniczenia badań opartych na materiałach spisowych,
gdzie zasadniczym obiektem analizy pozostaje gospodarstwo domowe i jego miesz-
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Gospodarstwa kierowane przez kobiety były też zazwyczaj mniejsze, gorzej uposażone
w siłę roboczą, a tym samym bardziej narażone na niebezpieczeństwo biedy, a nawet rozpadu; M. Szołtysek, Female Headship...
71
Zob. J. Ehmer, House and the Stem Family in Austria, [w:] The Stem Family in Eurasian Perspective. Revisiting House Societies, 17th–20th Centuries, eds A. Fauve–Chamoux, E. Ochiai, Bern
2009. Czy położenie materialne tych kobiet (i ich mężów) było w tym wypadku regulowane
kontraktami o odejście — jak często miało to miejsce na Śląsku — nie wiemy, jednak ich los
mógł być względnie stabilny.
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kańcy, nie zaś całe uniwersum relacji społecznych zachodzących poza nim, odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Taki właśnie obraz zdaje się jednak
wyłaniać z różnic w układach rezydencjonalnych, w jakich ludzie starzy partycypowali na wschodnich i zachodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej. Jeśli zgodzić
się na kluczową rolę najbliższych krewnych jako źródła pomocy i wsparcia w realiach niestabilnych transferów społecznych oraz niskich nakładów w kapitał ludzki
charakterystycznych dla wsi feudalnej, wówczas stwierdzić należy, że seniorzy na
ziemiach Polski centralnej i zachodniej wyraźnie częściej narażeni byli na deprywację podstawowych w tym zakresie potrzeb niż ich odpowiednicy z ziem kresowych.
Że uzyskane wyniki przemawiają za większą „opiekuńczością” w wielorodzinnych
gospodarstwach na terenach wschodnich, szczególnie dobitnie wskazuje fakt, iż
rezydencjonalna izolacja osób starszych była tam zjawiskiem niemal nieznanym.
W tym sensie rodzina, jako podstawowa komórka społeczna tworząca elementarne układy wsparcia i zabezpieczenia potrzeb życiowych ludzi starych, pełniła swe
funkcje opiekuńcze znacznie lepiej na terenach wschodnich niż na zachodzie Rzeczypospolitej.
Warto zauważyć, iż zarysowany powyżej wyłącznie metodami strukturalno–
ilościowymi obraz jest zaskakująco zbieżny z obserwacjami XIX–wiecznej folklorystyki i etnografii. Kolberg w zbiorze materiałów etnograficznych z terenów Kujaw tak opisywał relacje między pokoleniami: „Młodzi dla starszych mają wiele
uszanowania. Parobczak nawet żonaty odkryje głowę przed sędziwym gospodarzem i pokłoni mu się do nóg, co jednak nie przeszkadza, że młode pokolenie, nieużytecznych już starców, zdolnych zaledwie do piastowania wnuków, nie chcąc
żywić darmo, wysyła na dziady; to atoli uważane jest za zwykłą kolej rzeczy i nie
ubliża żadnej stronie”72. Że wzmianka Kolberga wymaga poważniejszego potraktowania, niż mógłby sugerować jej przyczynkarski i incydentalny charakter,
wskazują obserwacje dwóch niekwestionowanych autorytetów polskiej historii
gospodarczej. Rutkowski, w oparciu o liczne informacje pochodzące z inwentarzy majątkowych wsi przede wszystkim z Małopolski zachodniej i Wielkopolski,
stwierdzał w odniesieniu do realiów wieku XVIII, iż „zestarzały gospodarz wyjątkowo tylko zostawał przy synu lub zięciu na dawnym swym gospodarstwie,
czy to w charakterze komornika [...], czy też [...] zupełnie zniedołężniałego starca
lub kaleki. Najczęściej musiał się on tułać po obcych jako komornik; a gdy już
nie był zdolny do żadnej pracy, to szedł «bawić się żebractwem»”73. Podobnie
Grodziski, piszący, iż często się zdarzało na wsi Polski etnicznej w czasach nowożytnych, iż wysłużeni gospodarze, czyli „emeriti”, jak ich nazywał ustawodawca, oddawszy grunt dzieciom, szli szukać jałmużny albo znajdowali przytułek
w miejscowych szpitalikach. Jeżeli taki los spotykał zasobniejszych gospodarzy,
konstatował autor, to nic dziwnego, iż był on jeszcze częstszym udziałem uboższych warstw ludności chłopskiej74.
Obaj wspomniani badacze zatrzymują się w zasadzie przy opisie pewnego faktycznego dla wsi pańszczyźnianej stanu rzeczy, nie podejmując się objaśnienia za-
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O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,
pieśni, muzyka i tańce. Serya III. Kujawy. Część pierwsza, Warszawa 1867.
73
J. Rutkowski, Studia nad położeniem włościan w Polsce w XVIII wieku, [w:] idem, Studia z dziejów wsi polskiej XVI–XVIII w., Warszawa 1956, s. 172.
74
S. Grodziski, Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961, s. 60.
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skakującej przecież słabości więzów rodzinnych, jakie ten implikował75. Nie aspirując w tym miejscu do wypełnienia tej luki76, warto jednak przytoczyć krytyczne
uwagi Bortkiewicz, która na obszernym materiale pochodzącym z małopolskich
ksiąg sadowych wiejskich przedstawiała poważne argumenty przeciw występowaniu w rzeczywistości pańszczyźnianej rodów chłopskich jako podmiotów prawa
zwyczajowego oraz realizowanych w szerszej skali strategii rodzinnych. „Z materiału zapiskowego widać — pisała ta zapomniana dziś badaczka historii gospodarczej i prawnej dawnej wsi — że przy alienacjach [dóbr] występują wyłącznie osoby
blisko ze sobą spokrewnione... Krewnych dalszych przy alienacji nie widzimy, czyli
ewentualny «ród chłopski» ograniczałby się najczęściej do rodziny składającej się
z rodziców i dzieci, czasem z krewnych bocznych...”77.
Wychodząc od spostrzeżeń Bortkiewicz, jako hipotezę badawczą można by zatem sformułować opinię, iż słaby zazwyczaj stopień aktywizacji powiązań krewniaczych na ziemiach zachodnich w dobie feudalnej przenikał w istocie głębiej,
w domenę samej rodziny „małej”, czyniąc tworzące ją więzy biologiczne systemem
niejednokrotnie oderwanym od szerszych znaczeń społecznych i relacji pomocy.
Wiele wskazuje na to, że na terenach białoruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak zresztą jak i na Ukrainie, relacje międzypokoleniowe miały odmienny
charakter. Downar–Zapolski stwierdzał, iż w końcu XIX stulecia w wielkich rozrodzonych rodzinach na obszarach Polesia „wola ojca, matki lub starszego dziadźki,
jednym słowem najstarszego w rodzinie, jest święta dla wszystkich”78. W podobnym duchu opisywała rzeczywistość rodzinną gromad wiejskich z okolic Mozyrza,
na pograniczu ziem litewsko–ruskich i ukrainnych, Jeleńska, pisząc, iż „[tam] nigdy
[...] rodzice nie idą na starość żebrać, zawsze kończą życie we własnej chacie”79. Obie
obserwacje znajdują dodatkowe potwierdzenie w przebogatym materiale zebranym
w okresie międzywojennym przez Obrębskiego (studenta Malinowskiego w London School of Economics), który na określenie stosunków rodzinnych Poleszuków
zaproponował termin „patrolatria” (boskiej czci oddawanej ojcu)80. Zdaniem Obrębskiego, kult ojca — jeden z najwydatniejszych rysów organizacji wielkorodzinnej na
Polesiu — przekładał się też na powszechnie, na ogół, akceptowaną wyjątkowość
i nadrzędność pozycji społecznej osób starszych81.
Pomimo narzucającej się zbieżności ustaleń własnych oraz spostrzeżeń innych
badaczy, w tym obserwacji pochodzących z badań etnograficznych, wnioski z przeprowadzonej wyżej analizy materiałów spisowych muszą stawić czoło innym jeszcze, wydaje się, iż poważniejszym, argumentom krytycznym. Poglądem mocno dziś
ugruntowanym w historycznych badaniach nad rodziną jest bowiem przekonanie, iż
w społeczeństwach przedtransformacyjnych demografia determinowała w stopniu
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Podobnie C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej..., s. 377; M. Kopczyński, Ludzie starzy
w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie w XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 58, 2011, z. 1, s. 116.
76
Zob. jednak M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe..., rozdz. 10.
77
F. Bortkiewicz, Alienacje nieruchomości w prawie wiejskim w Małopolsce, XVI–XVIII w., Łódź
1970, s. 289–290.
78
M. Downar–Zapolski, Oczierki siemiejnago obycznago prawa krestjan Minskoj gubierni, t. 1,
[w:] idem, Etnografia, obycznaje prawo, statistika, bieloruskaja pismiennost, Kiew 1909 [1897], s. 10.
79
E. Jeleńska, Wieś Komarowicze w powiecie mozyrskim, „Wisła” 5, 1891, s. 493.
80
J. Obrębski, Polesie..., s. 167.
81
Ibidem, s. 149–150.
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decydującym dostępność krewnych mogących współtworzyć rodziny wielopokoleniowe. Przy charakterystycznej dla epoki preindustrialnej wysokiej umieralności
oznaczało to na ogół niskie prawdopodobieństwo zaistnienia rodzin rozszerzonych
o krewnych wstępnych, nawet jeśli rodziny takie reprezentowałyby utrwalony kulturowo wzorzec. W swej najszerszej wersji założenie demograficznego determinizmu implikuje, zresztą słusznie, iż dynamika demograficzna danej społeczności,
a zasadniczo właściwe jej poziomy umieralności, a także intensywność reprodukcji,
mają charakter decydujący dla wielkości sieci krewniaczej przeciętnej jednostki na
różnych etapach jej życia82, a tym samym — dodajmy — dla gęstości i kompozycji
dostępnych sieci wsparcia.
Patrząc z takiej perspektywy, wyniki naszych badań mogą wydawać się trudne
do obronienia. Spisy będące ich podstawą identyfikują bowiem jedynie tych krewnych z otoczenia jednostki, którzy mieszkali z nią pod jednym dachem, najczęściej
nie mówiąc jednak nic o spokrewnionych i powinowatych niedzielących przestrzeni
mieszkalnej w momencie spisu83. Spośród całej gamy konsekwencji takiego stanu
rzeczy dla dynamiki rodzinnej84, niniejszym pragniemy zasygnalizować jeden problem naszym zdaniem kluczowy w ocenie przedstawionych wyżej wyników: chodzi mianowicie o to, w jakim stopniu dysproporcje w kategoriach współmieszkania
ludzi starych zauważone w materiałach ze wschodnich i zachodnich ziem polsko–litewskich mogły być artefaktem wywołanym drastycznymi odmiennościami występujących na nich reżimów demograficznych.
Zaznaczmy od razu, że szczegółowe rozważenie tej kwestii nie jest w tym miejscu możliwe, zagadnienie uwarunkowań demograficznych kompozycji rodziny
jest bowiem na tyle złożone, że jego omówienie wymagałoby osobnego studium85.
Za ilustrację musi nam z konieczności posłużyć proste porównanie obserwowanych i oczekiwanych współczynników współmieszkania mężczyzn w wieku
65 lat z przynajmniej jednym żonatym synem, obliczone dla trzech reżimów demograficznych odpowiadających podstawowym systemom rodzinnym wyodrębnionym w niniejszym studium (tabela 4)86. Dane „empiryczne” użyte do tego celu
pochodzą z wykorzystywanej w tym studium bazy danych spisów — specjalnie
„dostrojonej” do obliczenia zmiennej diadycznej („żyje z przynajmniej jednym
żonatym synem”), zaś dane oczekiwane pochodzą z mikrosymulacji komputerowej CAMSIM.
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M. J. Levy Jr., Aspects of the Analysis of Family Structure, [w:] Aspects of the analysis of family
structure, eds A. J. Coale et al., Princeton 1965, s. 41–42, 50–52; S. Ruggles, Availability of Kin
and the Demography of Historical Family Structure, „Historical Methods”, t. 19. Zob. też M. Szołtysek, Residence Patterns and Demographic Constraints The Case of Historical Eastern Europe,
„Journal of Family History”, 2015, DOI: 10.1177/0363199015584472.
83
Szerzej na ten temat, zob. M. Szołtysek, Teoria rodziny w ujęciu Petera Lasletta..., s. 22–27.
84
Zob. S. Ruggles, Prolonged Connections: The Rise of the Extended Family in Nineteenth. Century
England and America, Madison 1987.
85
Zob. M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe..., rozdz. 5 i 10, oraz idem, Residence Patterns and Demographic Constraints...
86
Koncentracja na populacji mężczyzn ma swoje uzasadnienie zarówno w warstwie metodologicznej, jak i teoretycznej. Dane dla mężczyzn, jak stwierdziliśmy wcześniej, najprawdopodobniej obarczone są mniejszym błędem pominięć niż dane dla kobiet. W realiach dominującej na badanych terenach patrylokalności współmieszkanie z generacjami zstępnych
dotyczyło przede wszystkim kohabitacji z rodzinami pożenionych synów.
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Tabela 4. Odsetek mężczyzn seniorów (65+) współmieszkających z przynajmniej jednym żonatym synem: wielkości oczekiwane i rzeczywiste
WEST

EAST1

EAST3

Wartość oczekiwana

51

62

66

Wartość rzeczywista (CEURFAMFORM)

30

60

65

Iloraz wartości rzeczywistej do oczekiwanej (wskaźnik
skłonności; propensity)

59

97

98

Źródło: M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe... Metoda obliczeń wartości oczekiwanych: mikrosymulacja komputerowa CAMSIM (wykonanie J. Oeppen).

CAMSIM jest jednym z trzech głównych modeli mikrosymulacyjnych stosowanych w demografii historycznej (obok SOCSIM oraz MOMSIM), a jego najszersze zastosowanie miało miejsce w brytyjskiej demografii historycznej, szczególnie
wśród badaczy związanych z Cambridge Group for the History of Population
and Social Structure87. W oparciu o szczegółowo dobrane parametry demograficzne88, posługując się metodą eksperymentu losowego Monte Carlo oraz modelem
ludności ustabilizowanej, CAMSIM tworzy sieć krewniaczą (krewnych biologicznych wstępnych i zstępnych) dla hipotetycznej populacji 10 000 mężczyzn i kobiet
na różnych etapach ich życia, w standardowych pięcioletnich odstępach od urodzenia aż po wiek 90 lat. Przy założeniu bliskiej zgodności modelu z rzeczywistymi zachowaniami demograficznymi, porównanie danych wygenerowanych przez
mikrosymulację komputerową z danymi spisowymi pozwala ustalić w przybliżeniu, jaka część osób posiadających konkretną kategorię żyjących krewnych (a więc
potencjalnych kandydatów do dzielenia przestrzeni mieszkalnej) w rzeczywistości
z nimi współmieszkała.
Tabela 4 ilustruje ponownie wyraźne odmienności regionalne w funkcjonowaniu rodziny na ziemiach polsko–litewskich. Przy względnie porównywalnych
w trzech systemach rodzinnych ograniczeniach (dodajmy, niebagatelnych), jakie
czynniki demograficzne stawiały ludziom starym w zakresie dostępności najbliższych krewnych, narzucają się bardzo poważne różnice w stopniu, w jakim seniorzy w populacjach wschodnich i zachodnich faktycznie uaktywniali dostępny
87

J. E. Smith, J. Oeppen, Estimating Numbers of Kin in Historical England Using Demographic
Microsimulation, [w:] Old and New Methods in Historical Demography, red. D. Reher, R. Schofield, Oxford 1993, s. 280–317 (autorzy tej publikacji byli twórcami modelu CAMSIM); zob. też
Z. Zhao, Computer Microsimulation and Historical Study of Social Structure: A comparative Review
of SOCSIM and CAMSIM, „Revista de Demografia Historica”, t. 24, z. 2, s. 59–88; M. Szołtysek,
Residence Patterns and Demographic Constraints...
88
Rolę kluczową odgrywają tu: dalsze trwanie życia noworodka z rozbiciem na płeć; wiek
zawierania małżeństw oraz udział osób ostatecznie doświadczających małżeństwa; prawdopodobieństwo powtórnego zamęścia, a także średni odstęp czasu między owdowieniem
a powtórnym małżeństwem; prawdopodobieństwo urodzenia następnego dziecka w zależności od liczby poprzednio urodzonych; długość interwałów między porodami. Dla potrzeb
omawianego tu eksperymentu mikrosymulacyjnego doboru parametrów dokonano w oparciu o możliwie wszechstronny przegląd dorobku polskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej demografii historycznej, oraz obliczeń własnych. Dobór parametrów omawiam szczegółowo
w M. Szołtysek, Rethinking East–central Europe..., rozdz. 5.
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im potencjał demograficzny dla celów współmieszkania. Wyniki zamieszczone
w tabeli 4 dostarczają poważnego argumentu do uznania, iż zauważalne na ziemiach zachodnich zawężenie podstawowych układów wsparcia dla ludzi starych
nie wynikało z ograniczeń demograficznych, a jego przyczyn upatrywać należy
gdzie indziej. Z powodów, które w tym momencie trudno jednoznacznie określić
(które jednak w taki czy inny sposób wskazują na atomizację tamtejszych relacji
rodzinnych), ludzie starzy we wsiach Polski zachodniej byli beneficjentami możliwych do zaistnienia relacji współmieszkania z najbliższymi krewnymi w wyraźnie mniejszym stopniu niż na wschodzie.
Diametralnie inaczej przedstawiał się krajobraz relacji rodzinnych na obszarach
kresowych. Przyglądając się zachowaniom rezydencjonalnym ludzi starych przez
pryzmat porównania danych empirycznych z mikrostymulacją, odnosimy wrażenie, iż czynniki demograficzne stanowiły tam jedyną barierę stojącą na drodze
do tworzenia bardziej pojemnych układów międzypokoleniowych. Jeśli tylko ich
oddziaływanie pozwalało na to, ludzie starzy na polskich kresach wschodnich zawsze znajdowali w swym bezpośrednim otoczeniu przynajmniej jednego męskiego
potomka wraz z rodziną. Zbieżność z obserwacjami etnograficznymi jest w tym
względzie dojmująca.
Rzecz jasna, przyjmując tę argumentację, trzeba jednocześnie z całą stanowczością odrzucić stereotypowe przekonanie o dawnej wielopokoleniowej i nasyconej
relacjami krewniaczymi różnego stopnia wspólnocie mieszkalnej jako przestrzeni
wyłącznie symbiotycznych relacji między jej członkami, miejscu, gdzie międzypokoleniowa współpraca i dobro rodzinnego kolektywu nieodłącznie brały górę nad
aspiracjami indywidualnymi i postawami konfliktotwórczymi89. Tym niemniej —
choć rzecz wymagałaby dalszych pogłębionych badań z wykorzystaniem bardziej
kompleksowych metod analizy — łatwiejszy w społecznościach kresowych dostęp
do najbardziej podstawowych relacji wsparcia (nawet jeśli naznaczonych okazjonalną ambiwalencją czy obojętnością), jakże często przy tym wzmacniany dożywotniością kierownictwa rodzinną gospodarką, musiał stwarzać warunki bardziej sprzyjające zaspokojeniu indywidualnych potrzeb życiowych ludzi starych w sensie tak
materialnym, jak i psychologicznym, społecznym, a być może emocjonalnym.
W. Riehl, XIX–wieczny folklorysta i twórca niemieckiej Volkskunde, zapewne
zbytnio idealizował relacje panujące wewnątrz mieszkającej pod jednym dachem
rodziny wielopokoleniowej, gdy pisał: „[Jakimż] błogosławieństwem jest dla domu,
jeśli dzieci — siedząc na kolanach swych dziadków, mogą wsłuchiwać się w rodzinne tradycje, i jeśli wiek rozkwita ponownie, gdy starsze pokolenie żyje w otoczeniu swych wnuków i prawnuków!”90. Tym niemniej, nawet jeśli w pełni harmonijne
współżycie różnych pokoleń wszędzie i we wszystkich okresach historycznych reprezentowało raczej ideał niż regułę, to wypada uznać, iż szanse jego ziszczenia się
były wśród włościan XVIII–wiecznej Rzeczypospolitej znacznie większe na wschodzie kraju niż na jego ziemiach zachodnich.

89

Por. też M. Hartman, The Household and the Making of History. A Subversive View of the Western
Past, Cambridge 2004, która podkreślała niekorzystne efekty złożonych systemów rodzinnych, zwłaszcza w zakresie równowagi między płciami w sferze społecznej i ekonomicznej.
90
W. Riehl, Die Familie, Stuttgart 1856, s. 156, cyt. za: J. Schlumbohm, Strong Myths and Flexible
Practices: House and Stem Family in Germany, [w:] The Stem Family in Eurasian Perspective, s. 84.
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Starość ludzi luźnych.
Aspekty demograficzne i ekonomiczne

W

przypadku demografa historycznego — czy też, aby posłużyć się szerszą kategorią, historyka o skłonnościach kwantytatywnych — naturalnym punktem
wyjścia w dyskusji dotyczącej starości jest określenie procentowego udziału ludzi
starych w społecznościach zamieszkujących miasta preindustrialne. Nawet bowiem
jeśli dostępne źródła nie zawsze pozwalają na uzyskanie w pełni wiarygodnych i dokładnych wyników, to jednak posłużyć mogą określeniu wartości przybliżonych, pomagają w wyznaczeniu ram zjawiska1. Niestety, w odniesieniu do podejmowanego
tu zagadnienia działanie takie natyka się na poważną przeszkodę w postaci braku
obiektywnej lub choć powszechnie uznawanej definicji starości. O ile na przykład dyskusja na temat współczynników feminizacji nie wymaga od historyka tłumaczenia,
dlaczego jedna część populacji została przez niego zaliczona do grupy kobiet, a druga
do mężczyzn, o tyle podczas przyporządkowywania badanych do poszczególnych
kategorii wiekowych trudno uniknąć zarzutu o arbitralność lub tylko dyskusyjność
przyjętych kryteriów. Sytuację taką można oczywiście paradoksalnie uznać za bardzo
wygodną, skoro procentowy udział ludzi starych w opisywanym społeczeństwie będzie tak duży, jak zechce piszący na ich temat historyk, ale oznacza to też ryzyko uzyskania wyników dyskusyjnych i łatwych do atakowania właśnie ze względu na wątpliwe kryteria grupowania. Pomocą nie może tu też służyć istniejąca literatura, skoro
dominuje w niej opinia Edwarda Rosseta, głoszącego, iż próby dokładnego określenia
wieku, w jakim rozpoczyna się starość, są z góry skazane na niepowodzenie. Trudno
zresztą z nią polemizować w sytuacji, gdy starzenie się jest długotrwałym procesem,
w którym kumulują się powolne zmiany zachodzące w organizmie danego człowieka, mogące zresztą zachodzić u każdej osoby w innym tempie2.
Przedstawiony powyżej dylemat rozwiązać można na dwa sposoby. Pierwszym
z nich, naturalnym zwłaszcza dla historyków kultury i mentalności, byłoby uznanie
starości za zjawisko w znacznym stopniu uwarunkowane kulturowo i powiązane
z problemami tożsamości, naznaczenia, ewentualnie też stygmatyzacji. W radykalnej wersji może ono nawet oznaczać uznanie, iż przynależność do danej grupy wieko1
W polskiej historiografii znaczenie liczby podkreślał mocno Andrzej Wyczański. Zob. A. Wyczański Historyk wobec liczby, [w:] Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa
polskiego, red. S. Kalabiński, wstęp J. Hensel, I. Rychlikowa, Warszawa 1980, s. 11.
2
E. Rosset, Proces starzenia się ludności, Warszawa 1959, s. 107.
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wej wynika z samoidentyfikacji i może być interpretowane jedynie w odniesieniu do
świadomości konkretnej jednostki. Podejście drugie, które zostanie przyjęte w tym
artykule, uznając kulturowy aspekt starości, zakłada jednak istnienie biologicznych
prawidłowości związanych z cyklem starzenia się organizmów. Wobec tego możliwe staje się wyznaczenie granicy, po przekroczeniu której badani zaliczani będą do
kategorii ludzi starych. Nawet jeśli kryteria jej wyznaczenia są w znacznym stopniu
arbitralne, to tylko w ten sposób możliwa staje się statystyczna analiza zjawiska. Dla
potrzeb niniejszej pracy za granicę starości uznano 60 lat, co oznacza, że wszystkie
osoby mające tyle lat lub więcej zaliczone zostaną do grupy ludzi starych.
Przedstawione w tabeli 1 rozkłady prezentują procentowy udział osób powyżej 60. roku życia w populacjach wybranych miast u schyłku XVIII i w początkach
XIX w. Dane dla trzech miast polskich pochodzą z przeprowadzanych w roku
1791 spisów cywilno–wojskowych3. W przypadku Warszawy i Krakowa zachowane
materiały nie dotyczą całych miast, a jedynie pojedynczych parafii. W pierwszym
z tych ośrodków była to parafia św. Krzyża, a w drugim parafia mariacka. Dane pochodzące z Wielunia odnoszą się z kolei do wszystkich zamieszkujących go chrześcijan. Dla porównania podane tu też zostały wartości występujące w tym samym
czasie w kilku miastach z zachodu Europy. O ile w przypadku Altony i Konstancji
dotyczą one wszystkich mieszkańców, o tyle w odniesieniu do Rzymu dotyczą one
tylko jednej, niezbyt zresztą dużej, parafii San Giovanni.
Mimo pochodzenia z różnych lat i obszarów wszystkie spisy, które posłużyły do
wyliczenia obserwowanych w tabeli wartości, są do siebie bardzo podobne i można
je uznać za wywodzące się z tzw. spisów status animarum. Wszystkie opierały się na
zestawianiu informacji dotyczących gospodarstw domowych. Opis każdego z nich
rozpoczynano od głowy domu, podawano jej imię, nazwisko i wiek. Stosunkowo
często pojawiały się też informacje dotyczące wykonywanego przez nią zawodu
i stanu społecznego. Następnie podawano imiona i wiek członków rodziny i gospodarstwa oraz określano ich relację z głową domu. Z reguły informacje ich dotyczące
były znacznie uboższe niż w przypadku samych gospodarzy.
W tabeli, obok samych rozkładów procentowych, podany też został współczynnik
feminizacji osób w wieku 60 lat i więcej. Jest to klasyczny i powszechnie stosowany
wskaźnik demograficzny wskazujący, ile kobiet przypada na 100 mężczyzn. Z kolei
w ostatniej kolumnie znalazła się informacja o tym, jak wiele osób objętych zostało danym spisem. Wartości te dotyczą oczywiście wszystkich występujących w źródle mieszkańców, a nie tylko uznanych w świetle przyjętej w artykule definicji za ludzi starych.
Analiza uzyskanych tu wyników pozwala na stwierdzenie, że osiąganie 60. roku
życia nie było w społeczeństwie preindustrialnym zjawiskiem rzadkim. W badanych
miastach dotyczyło to zawsze co najmniej 5% populacji, a w przypadku znajdującej
się pod duńskim panowaniem Altony 60 lat lub więcej miało ponad 9% mieszkańców.
Choć wartości te mogą wydawać się niskie w porównaniu z obserwowanymi we współczesnych społeczeństwach4, to nie pozwalają jednak twierdzić, że przekraczanie progu
starości było czymś niezwykłym. Dożycie 60. roku życia nie czyniło jeszcze nikogo
wyjątkowym matuzalemem. Co ważne, osiąganie tego wieku występowało z podobną częstotliwością u przedstawicieli obydwu płci. Nawet w przypadku Altony, gdzie
3

Szeroki opis tego źródła — por. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 53–61.
4
Dla porównania, w świetle danych GUS w roku 2010 osoby powyżej 60. roku życia stanowiły 24% populacji Warszawy.
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Tabela 1. Osoby w wieku lat 60 i więcej w populacji wybranych miast preindustrialnych
Procent osób w wieku
60 lat i więcej wśród:
ludności
mężczyzn
kobiet
ogółem

Miasto i rok

a

Współczynnik
feminizacji wśród
osób w wieku
60 lat i więcej

Spisana
populacja
ogółem

Kraków 1791a

6,6

7,4

7,0

122

4965

Warszawa 1791b

5,6

6,1

5,8

106

12 734

Wieluń 1791

8,6

8,5

8,5

100

1125

Altona 1803

7,6

10,6

9,1

135

23 033

Konstancja 1774

6,9

7,0

7,0

125

3447

Rzym 1801c

5,6

6,1

5,8

87

1222

b

Parafia NMP; Parafia św. Krzyża;

c

Parafia San Giovanni.

Źródło: Danish Data Archive, 1803 census of Schleswig and Holstein, Version 1.0 [Mosaic file],
Rostock: MPIDR, 2012; Vienna Database on European Family History, San Giovanni 1801, Version 0.1 [SPSS file], Wiedeń: University of Vienna, 2003; Vienna Database on European Family
History, Konstanz 1774, Version 0.1 [SPSS file], Wiedeń: University of Vienna, 2003; AGAD,
Akta Komisji Porządkowej Cywilno–Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego 4, s. 585–614; AN Kraków, IT 551; AGAD, Varia Grodu Warszawskiego 25.

współczynnik feminizacji przyjął wartość najwyższą, na 100 mężczyzn przypadało
135 kobiet, co jest wartością niższą niż obserwowana w wielu dzisiejszych miastach5.
Zaprezentowane powyżej wyliczenia, choć dokładne w świetle posiadanych
danych i przyjmujące wartości porównywalne z badaniami dotyczącymi innych
populacji preindustrialnych, wiążą się jednak z poważnymi trudnościami interpretacyjnymi wynikającymi przede wszystkim z występowania tzw. skupień wieku.
Jeśli bowiem w staropolskich spisach ludności pojawiała się informacja dotycząca
liczby przeżytych lat (co zresztą nie zawsze miało miejsce), to odzwierciedlała ona
jedynie często nieprecyzyjne deklaracje dotyczące wieku rejestrowanych mieszkańców, których nie porównywano z innymi źródłami6. Prowadzić to mogło do dużej
niedokładności otrzymanych i zarejestrowanych informacji. Zjawisko takie można
wyraźnie zaobserwować w przypadku przedstawionej na wykresie 1 piramidy populacji mieszkańców Krakowa.
Nawet pobieżna analiza graficznego rozkładu wieku badanych pozwala dostrzec
występowanie wyraźnych skupień wieku. Przypadają one przede wszystkim na lata
zakończone cyfrą 0, a w drugiej kolejności cyfrą 5. Oznacza to, że wiele osób mających
na przykład 39 lat w spisie określało się jako mające lat 40. Z dużym prawdopodobieństwem można podejrzewać, że w zdecydowanej większości przypadków wynikało to
z niewiedzy samych zainteresowanych, którzy nie byli w stanie precyzyjnie określić
swego wieku, choć nie należy tu też oczywiście lekceważyć ewentualnego wpływu
osób przeprowadzających spis i niedokładności powstałych w wyniku ich zaniedbań.
5

W Warszawie w roku 2010 wartość współczynnika feminizacji wyniosła 159.
Dopiero w spisach z wieku XIX informacja o wieku pochodziła często z pytania o rok albo
nawet precyzyjniej podaną datę urodzenia, co pozwoliło na wzrost dokładności uzyskiwanych informacji.

6
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Bardzo podobne skupienia wieku łatwo zaobserwować na piramidach ludności Warszawy, Wielunia i innych miast preindustrialnych. Na marginesie można tu zresztą
dodać, że na ziemiach polskich zjawisko takie występowało jeszcze w XX w.
Wykres 1. Piramida wieku populacji krakowskiej parafii NMP w roku 1791

Źródło: AN Kraków, IT 551.

Graficzna prezentacja skupień wieku, choć wygodna ze względów poglądowych,
nie pozwala jednak na wiarygodne porównywanie skupień obserwowanych w odniesieniu do różnych miast i okresów. Pozwala na to dopiero tzw. indeks Whipple’a.
Jest to miara występujących w spisach ludności zaokrągleń wieku polegających na
większej, niż należałoby tego oczekiwać, liczbie wskazań na lata kończące się na
0 lub 5. Oblicza się ją według wzoru:

Wybrany zakres obserwacji od 23 do 62 lat jest całkowicie arbitralny, ale przyjął się już w literaturze i jest powszechnie stosowany7. Wartości indeksu poniżej
105 uznawane są za wskazujące na dużą dokładność spisu, powyżej 125 jako dowodzące jego małej dokładności, zaś przekraczające 175 oznaczają bardzo duże skupienia. Wynik 500 oznaczałby, że odpowiedzi na temat wieku kończą się wyłącznie na
cyfry 5 oraz 0, co oznacza 100% skupień8.
7
8

Handbook of Population, eds L. D. Poston, M. Micklin, Nowy Jork 2005, s. 34–37.
Z. Wang et al., Age Validation of Han Chinese Centenarians, „Genus” 54, 1998, z. 1–2, s. 123–141.
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Tabela 2. Wartości indeksu Whipple’a dla populacji w wieku 23–62 lata w wybranych miastach preindustrialnych
ABCC

Płeć

Płeć

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Kraków 1791

167

176

83

81

Warszawa 1791b

260

245

60

64

Wieluń 1791

197

174

76

81

Altona 1803

111

115

97

96

Konstancja 1774

95

97

100

100

Rzym 1801c

144

141

89

90

a

a

Indeks Whipple’a

Parafia NMP; b Parafia św. Krzyża;

c

Parafia San Giovanni.

Źródło: jak w tabeli 1.

Matematyczne przekształcenie indeksu Whipple’a, pozwalające na łatwiejszą interpretację jego wyników, zaproponowali A’Hearn, Baten i Crayen9. Opracowany
przez nich indeks przyjmuje wartości od 0 do 100, a jego wartości można odczytywać po prostu jako procent osób, które podały swój wiek bez zaokrągleń. Wynik
równy 100 oznacza, że zjawisko zaokrąglania nie wystąpiło. Ostatnio zgłoszono postulat, by indeks ten nazwać Indeksem ABCC10.
Indeks Whipple’a stosowany był początkowo do oceny jakości spisów ludności, ale z czasem zaproponowano potraktowanie go jako wskaźnika rozwoju
społecznego. Zakłada się, że zaokrąglanie wieku występować będzie szczególnie
silnie w przypadku grup niepiśmiennych i mających niewielki kontakt z liczbami. Funkcjonując w świecie tradycji ustnej, nie spotykając się na co dzień z nowoczesną administracją i wytwarzanymi przez nią dokumentami, członkowie takich społeczności nie przywiązywali dużego znaczenia do dokładnego określania
swego wieku, a zresztą zapewne z reguły nawet go nie znali. W takiej sytuacji
skupienia wieku mogą być postrzegane nie tylko jako irytujące demografów przeszkody w prowadzeniu analizy statystycznej spisów, ale także służyć do pomiaru
kapitału ludzkiego11.
Wartości indeksów Whipple’a oraz ABCC otrzymane dla opisywanych tu miast zaprezentowane zostały w tabeli 2. Wynika z niej wyraźnie, że poza Konstancją w każdym z ośrodków dochodziło do występowania skupień wieku. Szczególnie niepokojąco prezentują się tu wyniki dotyczące warszawskiej parafii św. Krzyża, gdzie tylko
9

B. A’Hearn, J. Baten, D. Crayen, Quantifying Quantitative Literacy. Age Heaping and the History
of Human Capital, „Journal of Economic History” 69, 2009, z. 3, s. 788.
10
K. Manzel, J. Baten, Y. Stolz, Covergence and Divergence of Numeracy. The Development of Age
Heaping in Latin America from the Seventeenth to the Twentieth Century, „Economic History Review” (dalej cyt. EHR) 65, 2012, z. 3, s. 932–960.
11
D. Crayen, J. Batten, New Evidence and New Methods to Measure Human Capital Inequality
before and during the Industrial Revolution. France and the US in the Seventeenth to Nineteenth
Centuries, EHR 63, 2001, z. 2, s. 452–478.
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Tabela 3. Wartości indeksu Whipple’a dla populacji od 58. roku życia w wybranych miastach
preindustrialnych
ABCC

Płeć

Płeć

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Kraków 1791

195

211

76

72

Warszawa 1791b

338

316

40

46

Altona 1803

123

129

94

93

Konstancja 1774

92

101

100

100

a

a

Indeks Whipple’a

Parafia NMP; b Parafia św. Krzyża.

Źródło: jak w tabeli 1.

ok. 60% osób między 23. a 62. rokiem życia nie zaokrągliło swego wieku. Wskaźniki
krakowskie i wieluńskie, choć wyraźnie lepsze, nadal każą wątpić w prawdziwość
deklaracji co piątego z badanych. Generalnie zresztą miasta polskie prezentują się tu
wyraźnie gorzej niż Rzym lub Altona, nie wspominając już o Konstancji.
Przedstawione w tabeli 2 dane, choć frapujące i mogące stać się podstawą do
ewentualnych rozważań dotyczących kapitału kulturowego mieszkańców ziem
polskich w porównaniu z Zachodem, niewiele jednak bezpośrednio mówią na temat rejestracji wieku ludzi starych. Wynika to oczywiście ze standardowej praktyki wyliczania indeksu Whipple’a, gdzie za podstawę przyjmuje się populację
do 62. roku życia. W takiej sytuacji osoby zdefiniowane do potrzeb tego artykułu
jako stare prawie wcale nie są brane pod uwagę. Podobne wskaźniki wyliczone
w odniesieniu do osób starszych zaprezentowane zostały w tabeli 3. Od razu jednak należy zastrzec, że przedstawione tu wartości, skoro otrzymane w oparciu
o znacznie mniej liczne populacje, łatwiej ulegać mogą zakłóceniu spowodowanemu przez niewielką nawet grupę wyjątkowych obserwacji. Z tego też względu
w tabeli pominięte zostały dane dotyczące Wielunia i Rzymu, gdzie badane populacje okazały się szczególnie małe.
Bez względu jednak na podniesione powyżej zastrzeżenia, z zaprezentowanych
w tabeli 3 wartości wyraźnie wynika, iż zjawisko skupień wieku wśród osób starszych przybierało formy jeszcze wyraźniejsze niż w przypadku młodszych, a wyjątek
stanowiła tu tylko Konstancja. Zjawisko to szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do warszawskiej parafii św. Krzyża, w której ponad połowa badanych nie podała
dokładnie swego wieku. Z kolei w przypadku krakowskiej parafii mariackiej za wątpliwe uznać należy informacje dotyczące co czwartej osoby powyżej 58. roku życia.
Przedstawione na wykresie 1 oraz w tabelach 2 i 3 dane nakazują dużą ostrożność
przy opisywaniu wieku preindustrialnych populacji. W kontekście rozważań dotyczących starości postawa taka okazuje się szczególnie potrzebna, skoro ludzie starsi
jeszcze częściej niż pozostali mieszkańcy badanych miast zaokrąglali swój wiek. Nie
oznacza to jednak, że niemożliwe staje się prowadzenie jakichkolwiek badań dotyczących liczby przeżytych lat w dawnych populacjach. Po pierwsze, nawet w świetle zaprezentowanych powyżej wskaźników dostrzec należy, że duża część spisanych podawała swój wiek w sposób nieprowadzący do powstania skupień wieku.
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W przypadku Krakowa było to ok. 75% badanych, a w Warszawie 45%. Po drugie, jeśli do zaokrągleń dochodziło, można mimo wszystko podejrzewać, iż dodawanie lub
odejmowanie lat nie przekraczało jednak pewnych, wynikających z rozsądku granic.
Trudno przecież podejrzewać, aby osoby młode mogły deklarować wiek o kilkadziesiąt lat wyższy. Gdy do skupień wieku dochodziło, zazwyczaj oznaczać one musiały
przesunięcia wynoszące po kilka lat, a nie całe dziesięciolecia. W takiej sytuacji zaprezentowane w tabeli 1 wartości określające udział osób starszych w całych populacjach uznać należy za wiarygodne i choć obciążone pewnym błędem, to jednak
oddające generalne parametry zjawiska. Znacznie większe wątpliwości budzić musiałyby dane dotyczące wieku osiąganego przez osoby deklarujące przeżycie 90 lub
nawet ponad 100 lat, gdzie z całą pewnością dochodziło do wyraźnych nadużyć, ale
właśnie dlatego zagadnienie to nie będzie w artykule poruszane.
Przedstawione tu jak dotąd rozważania pozwalają twierdzić, iż udział ludzi starych
w populacjach preindustrialnych miast był dostrzegalny i w żadnym wypadku nie można go uznać za zjawisko marginalne. Równocześnie należy pamiętać, że jego dokładna
statystyczna analiza jest utrudniona z powodu powszechnie występujących w zachowanych spisach ludności skupień wieku. Powyższe obserwacje niewiele jednak wnoszą do dyskusji o warunkach życia ludzi starych, ich pozycji społecznej i ekonomicznej.
Niestety, mało przydatne są tu też zawarte w spisach informacje dotyczące miejsca badanych w strukturze ich gospodarstw domowych, skoro w warunkach miejskich osoby
starsze nie miały zazwyczaj powodu, aby ustępować z funkcji głowy gospodarstwa,
i w większości przypadków raz osiągniętą pozycję utrzymywały już do śmierci12.
Danymi, które nieco lepiej oddają zachodzące wraz z wiekiem przemiany sytuacji
społecznej, są z całą pewnością informacje dotyczące stanu cywilnego badanych. Na
wykresie 2 zaobserwować można, jak w kolejnych kategoriach wiekowych zmieniała
się sytuacja rodzinna mieszkańców warszawskiej parafii św. Krzyża. Co oczywiście niezaskakujące, niemal wszyscy spisani poniżej 20. roku życia należeli do stanu wolnego.
W kolejnych grupach na liczebności zyskiwać zaczynali przedstawiciele stanu małżeńskiego, choć należy od razu podkreślić, że proces ten przebiegał nieco wolniej wśród
mężczyzn niż wśród kobiet. Jednak najwyraźniejsze zróżnicowanie między płciami obserwować można w odniesieniu do osób powyżej 60. roku życia. W przypadku kobiet
przynależących do tej grupy najczęściej rejestrowanym stanem cywilnym okazał się stan
wdowi. W tym czasie mężczyźni, choć też wzrastał wśród nich odsetek wdowców, z reguły pozostawali nadal w stanie małżeńskim. Nie oznacza to oczywiście, iż panom nie
zdarzało się tracić swych małżonek — oni po prostu częściej zawierali kolejne związki,
gdy tymczasem owdowiałe kobiety zazwyczaj pozostawały już w tym stanie cywilnym13.
W wielu przypadkach oznaczać to oczywiście mogło pogorszenie warunków życia, konieczność samodzielnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego. Osoby znajdujące się
w takiej sytuacji doświadczały często spadku jakości życia związanego nie tylko z procesem biologicznego starzenia się, ale też z utratą społeczno–ekonomicznych zasobów wy12
Badania dotyczące terenów wiejskich wskazują na istnienie zjawiska ustępowania z zarządzania gospodarstwami przez osoby starsze — por. M. Kopczyński, Studia nad rodziną
chłopską w Koronie w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1998, s. 109. Trzeba tu jednak pamiętać, że
w przeciwieństwie do wsi, w miastach stanie na czele gospodarstwa nie musiało się wiązać
z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej. Było ono w większym stopniu konsekwencją posiadania nieruchomości, a nie przewodzenia w pracach polowych.
13
C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998, s. 149.
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Wykres 2. Stan cywilny mieszkańców warszawskiej parafii św. Krzyża z podziałem na grupy
wiekowe w roku 1791

Źródło: AGAD, Varia Grodu Warszawskiego 25.

nikających z posiadania partnera. Czynić to musiało ich egzystencję szczególnie ciężką,
wymuszało poszukiwanie często dorywczych zatrudnień na elastycznym i podatnym
na sezonowe wahania rynku pracy, na którym osoby starsze z oczywistych przyczyn
części prac nie były już w stanie podjąć. Należy podkreślić, że wyniki bardzo zbliżone do
omówionych tutaj można otrzymać dla pozostałych z omawianych w pracy ośrodków
miejskich. Dotyczy to zresztą nie tylko graficznych prezentacji danych podobnych do
zaprezentowanych na wykresie 2, ale też testów istotności opartych na medianie14.
Dane przedstawione na wykresach 3 i 4 pozwalają na przeprowadzenie analizy związku między wiekiem a wykonywanym zatrudnieniem. Przedstawiona została na nich struktura wieku mieszkańców Krakowa i Warszawy wykonujących
wybrane zawody. Z powodu występowania w źródle, wspomnianych już wyżej,
wyraźnych skupień wieku, będących wynikiem zaokrąglania przez badanych
liczby przeżytych lat, analiza średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego może być tu obciążona poważnymi błędami. Szczególne niebezpieczeństwo
stwarzałyby zwłaszcza obserwacje skrajne, wynikające z zawyżania przez część
spisywanych ich wieku. W takiej sytuacji znacznie pewniejsze rezultaty może dać
wykorzystanie odpornych miar statystycznych, a mianowicie mediany i rozstępu

14
Zarówno w przypadku Krakowa, Warszawy, jak i Wielunia porównanie median wieku
osób stanu wolnego, małżeńskiego i wdowiego wskazuje na istotność zaobserwowanych różnic na poziomie poniżej 0,01.
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Wykres 3. Rozkład wieku przedstawicieli wybranych grup społeczno–zawodowych wśród
mieszkańców krakowskiej parafii NMP w roku 1791

Źródło: AN Kraków, IT 551.

ćwiartkowego15. Ponieważ są to miary pozycyjne, pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa zakłócenia otrzymanych wyników przez wartości skrajne. Choć ograniczona dokładność spisu powoduje, iż uzyskanych tu liczb nie należy traktować
jako w pełni i bardzo precyzyjnie oddających rozkład wieku wśród osób wykonujących poszczególne zawody, to wskazują one na podstawowe prawidłowości
wiążące się z badanym zagadnieniem.
Wykorzystany tu wykres łączy w sobie wykres pudełkowy z prezentacją rozkładu prawdopodobieństwa. Widoczne na nim prostokąty pozwalają na łatwe dostrzeżenie podstawowych miar statystycznych opisujących rozkład wieku przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych. Znajdujące się wewnątrz prostokątów
pogrubione linie oddają medianę wieku. Górna i dolna granica pudełek wyznaczają
rozstęp ćwiartkowy wieku, zaś wychodzące z nich odcinki — zakres występowania
prawie wszystkich obserwacji z pominięciem tzw. odstających. Okalające pudełka
kształty zwane „skrzypcami” pozwalają na dokładniejszą analizę struktury wieku
badanych grup. Miejsca najszersze wskazują na największe skupienia jednostek.
Ściśle mówiąc, nie są to jednak, w przeciwieństwie do choćby piramid populacji,
proste rozkłady częstości, ale wyliczone na ich podstawie rozkłady prawdopodo-

15

Rozstęp ćwiartkowy to różnica między trzecim i pierwszym kwartylem, czyli obserwacjami
wyznaczającymi 75% i 25% rozkładu. Obejmuje on swym zakresem środkowe 50% badanej
populacji, a całkowicie pomija wartości skrajne.
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Wykres 4. Rozkład wieku przedstawicieli wybranych grup społeczno–zawodowych wśród
mieszkańców warszawskiej parafii św. Krzyża w roku 1791

Źródło: AGAD, Varia Grodu Warszawskiego 25.

bieństwa. Pozwala to na lepszą prezentację populacji charakteryzujących się niewielką liczebnością16.
Analiza otrzymanych rozkładów pozwala na potwierdzenie tezy o związku między wykonywanym zawodem a przynależnością do danej grupy wiekowej. O ile
osoby młode pracowały przede wszystkim w charakterze czeladników oraz służących17 (zarówno w Krakowie, jak i Warszawie 75% spośród przedstawicieli tych
grup zawodowych miało mniej niż 30 lat), które zajęcia można uznać za wprowadzające na rynek pracy, to z czasem na znaczeniu zyskiwać zaczynały inne formy
aktywności. Widać to wyraźnie na przykładzie parobków, mających przeciętnie
30 lat, oraz kupców i rzemieślników, wśród których mediana wieku znajdowała
się w okolicach 40. roku życia. Z kolei przynależność do kategorii społeczno–zawo-

16
Pełniejszy opis sposobu interpretacji zaprezentowanego tu wykresu znaleźć można w artykule: R. Poniat, O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2, „Przeszłość Demograficzna Polski” (dalej cyt. PDP)
34, 2014, s. 103–120.
17
W przypadku służby wiązało się to z dobrze opisanym w historiografii zjawiskiem life–cycle
servants, czyli służby będącej wstępną fazą aktywności zawodowej podejmowanej przez młodych ludzi przed założeniem własnego gospodarstwa domowego — por. J. Hajnal, European
Marriage Pattern in Historical Perspective, [w:] Population in History. Essays in Historical Demography, red. D. V. Glass, D. E. C. Eversley, Londyn 1965, s. 101–143; C. Kuklo, Czy w Polsce
przedrozbiorowej służba domowa była etapem w życiu człowieka?, [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, Warszawa 2003, s. 205–212.
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dowych wiążących się z gorszą sytuacją ekonomiczną szczególnie często stawała
się udziałem osób starszych. Obserwujemy to na przykładzie warszawskiej parafii św. Krzyża, gdzie osoby określone w spisie mianem ubogich liczyły przeciętnie
ok. 60 lat, a tylko niecałe 25% spośród nich było poniżej pięćdziesiątki. W przypadku
wyróżnionych w źródle „dziadów” przedstawione na wykresie miary statystyczne
okazały się jeszcze wyższe. Prawidłowość taką potwierdzają także dane krakowskie. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy charakteryzują się one w porównaniu z warszawskimi znacznie rzadszym występowaniem skupień wieku. Tu także
mediana wyliczona w odniesieniu do ubogich wyniosła 60 lat, a tylko sporadycznie
w badanej grupie pojawiały się osoby mające ich mniej niż 40. Można stąd wyciągnąć wniosek, iż przynależność do kategorii społeczno–ekonomicznych charakteryzujących się szczególnie trudną sytuacją materialną była w znacznym stopniu
związana z wiekiem ujętych w spisach mieszkańców badanych miast. Im okazywali się oni starsi, tym z większym prawdopodobieństwem mogli być ubogimi lub
dziadami. Nie oznacza to oczywiście, że ubóstwem zagrożone były wszystkie osoby
starsze, wystarczy wskazać na widocznych na wykresach kupców i rzemieślników
mających ponad 60 lat, ale mimo wszystko podeszły wiek z całą pewnością należy
uznać za czynnik zwiększający ryzyko ubóstwa. Grupą szczególnie nim zagrożoną
okazywali się tzw. ludzie luźni18, przybysze do miast, którzy zaczynali z reguły swą
aktywność ekonomiczną od pracy w charakterze sługi, z czasem zostawali parobkami lub wyrobnikami, a gdy wraz ze słabnącym zdrowiem uniemożliwiającym
wykonywanie cięższych prac fizycznych tracili dotychczasowe zajęcia, staczali się
na samo dno hierarchii społecznej.
Pomocniczym źródłem, które możne rzucić więcej światła na zaobserwowane
dzięki spisom prawidłowości, są warszawskie protokoły przesłuchań prowadzonych przez instygatorów Marszałka Wielkiego Koronnego. Na istnienie tego zbioru
uwagę zwróciła już Zofia Turska, która wydała część z nich drukiem i podjęła próbę ich wstępnego opracowania19. Dzięki tej publikacji wspomniane źródło zaczęło funkcjonować w polskiej historiografii, choć jego wykorzystanie ograniczało się
z reguły do cytowania wydanych przesłuchań, które traktowano głównie jako materiał ilustracyjny20. Dopiero niedawno podjęte zostały próby wyjścia poza opracowanie Turskiej i zanalizowania całego zbioru pod kątem przestępczości żydowskiej21.
Zachowane instygacje, znajdujące się w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w zbiorze znanym jako Archiwum Królestwa Polskiego22, pochodzą z lat 1787–1794.
Są to, sporządzone przez instygatorów, czystopisy protokołów przesłuchań osób
18
Termin ten, wprowadzony do polskiej historiografii między innymi przez Ninę Assorodobraj i Stanisława Grodziskiego, nie zawsze jest wprawdzie wykorzystywany w sposób
adekwatny i niebudzący wątpliwości, mimo wszystko zostanie tu użyty ze względu na jego
zadomowienie w pracach dotyczących staropolskiej struktury społecznej. N. Assorodobraj,
Początki klasy robotniczej, Warszawa 1966; M. Frančić, Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wrocław 1967; S. Grodziski, Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego,
Kraków 1961.
19
Z rontem marszałkowskim przez Warszawę. Zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. Turska, Warszawa 1961.
20
J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie
feudalizmu, Warszawa 1968; C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991.
21
M. Majewski, Przestępczość żydowska w Warszawie doby Sejmu Wielkiego, „Kwartalnik Historii
Żydów” 2010, z. 2, s. 143–156.
22
AGAD, AKP 162, 302, 311, 312, 313, 314.
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oskarżonych o popełnienie przestępstw kryminalnych. Z reguły mają one formę odpowiedzi ułożonych w jedną, nieprzerwaną narrację. Tylko sporadycznie zostały
zapisane pytania instygatorów, pojawiają się one wyłącznie przy dokładniejszych
przesłuchaniach dotyczących szczegółów popełnionego przestępstwa. W zachowanym materiale brak jest informacji na temat efektów prowadzonego śledztwa, tylko
w wypadku zeznań osób oskarżonych w kolejnych sprawach można dowiedzieć się,
czy byli skazani za poprzednie przestępstwo.
Podstawowymi zaletami instygacji są: ich mocno zestandaryzowana forma oraz
szeroki zakres zadawanych oskarżonym pytań. Przesłuchujących interesowały nie
tylko szczegóły właśnie popełnionego przestępstwa. Od zeznających starali się też
uzyskać odpowiedzi pozwalające na stworzenie ich demograficznej i społecznej
charakterystyki. Dzięki takim pytaniom, które choć nie zostały zapisane, musiały
pojawiać się niemal przy każdym przesłuchaniu, dysponujemy obecnie opisami
i życiorysami 630 oskarżonych. We wszystkich przypadkach zapisana została płeć
zeznających, prawie zawsze stan społeczny i religia, wiek, zawód, informacje na
temat rodziców. W większości zeznań pojawia się też miejsce pochodzenia oskarżonych, choć bywa ono zapisywane z różną dokładnością.
Najciekawszym elementem prezentowanego tu źródła są z pewnością informacje
dotyczące aktywności zawodowej oskarżonych. Niemal każdy spośród nich podaje wiek, w którym opuścił gospodarstwo domowe rodziców, oraz wymienia swoje
kolejne miejsca pracy, czasem także pobyty w szpitalach, więzieniach. Przy wymienianych zatrudnieniach z reguły podawany był czas ich trwania, w części przypadków także okoliczności, w jakich zostały podjęte i porzucone, dane pracodawcy,
rodzaj wykonywanych obowiązków. Dokładność tych opisów różni się oczywiście
z zeznania na zeznanie, niektóre są zaskakująco obszerne, inne ograniczają się do
ogólnikowego stwierdzenia w stylu: „z młodych lat służbami bawiłam się”23.
Należy tu oczywiście pamiętać, że zeznania składane były przez przestępców lub
oskarżonych, jednostki funkcjonujące na społecznym i ekonomicznym marginesie.
Czyni to z nich grupę niejako z natury bardziej ruchliwą, której członkowie przemieszczali się nie tylko w wyniku własnych wyborów, lecz też uciekali, byli przeganiani, tułali się w poszukiwaniu lepszego losu. Z całą pewnością cykl życia większości oskarżonych odróżniał ich nie tylko od przedstawicieli elit, ale także choćby od
posesjonackiej szlachty, mistrzów cechowych, gospodarzy. Z drugiej jednak strony,
ponad połowa tej grupy zeznawała przed instygatorami dopiero po raz pierwszy.
Zdecydowana większość badanych oskarżona była o przestępstwa drobne, takie jak
kradzież, paserstwo, zakłócanie porządku, a treść ich zeznań wskazuje na to, że nie
żyli na stałe z działalności przestępczej, ale raczej korzystali z nadarzających się
okazji do łatwego i szybkiego zarobku. Parafrazując więc uwagę poczynioną przez
Jane Humphries w odniesieniu do badanych przez nią pochodzących z klas niższych pamiętnikarzy, można powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze zwyczajnymi
jednostkami postawionymi w niezwyczajnej sytuacji24. Jeśli zeznający w Warszawie
byli przestępcami, to uznać ich należy za drobnych kryminalistów, czasem wręcz
przypadkowych sprawców. Zapewne nie aż tak wiele różniło ich od innych przedstawicieli ówczesnych dołów społecznych — czeladników, służących i wyrobników, których nieco więcej szczęścia uchroniło przed spotkaniem z instygatorami.

23
24

AGAD, AKP 311, k. 53.
J. Humphries, Childhood..., s. 23.
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Zwłaszcza w początkowym okresie życia, aktywność zawodowa i ruchliwość przestrzenna oskarżonych nie odróżniała ich od rówieśników. Wydaje się, że pozwala
to na zgodzenie się z uwagami Zofii Turskiej, która uważała zgromadzone relacje za
całkiem dobrze oddające życie „dołów” warszawskich w epoce stanisławowskiej25.
Choć oskarżeni powyżej 60. roku życia tylko sporadycznie pojawiają się wśród
zeznających, co zresztą uznać należy za zgodne z obserwowanymi przez kryminologów prawidłowościami dotyczącymi struktury wiekowej przestępców, to nawet ich
nieliczne zeznania poszerzają naszą wiedzę na temat warunków egzystencji ludzi
starych w miastach preindustrialnych.
Dobrym przykładem sytuacji, w której problemy ekonomiczne w podeszłym
wieku okazały się konsekwencją niepowodzenia w przejściu od zatrudnienia
w charakterze służącego do innego zajęcia/zawodu lub w realziacji planów założenia rodziny, może być los Marianny Kamińskiej. Po wielu latach służby została
ona żebraczką i zamieszkała wraz z innymi biedakami w opuszczonej cegielni26.
Wprawdzie w świetle podanego przez nią w zeznaniu wieku „40 czyli więcej” trudno stwierdzić, czy była ona osobą starą. Nie można jednak zapomnieć o charakterystycznej dla dawnych społeczeństw niewielkiej dokładności w rejestrowaniu przeżytych lat27. Los Marianny spotykać musiał wielu służących, którym nie udało się
przed starością zdobyć innych środków utrzymania i żyli wyłącznie z pracy na rzecz
obcych gospodarstw domowych. W razie przeciągających się problemów ze zdrowiem nie mogli oni liczyć na pomoc ze strony chlebodawców, zobowiązanych przez
prawo do otaczania swych pracowników opieką tylko na czas trwania kontraktu.
W przypadku częstych umów zawieranych na kwartał lub najwyżej rok nie oznaczało to więc długotrwałego zobowiązania do świadczenia pomocy. W miastach
zresztą panowie mogli odesłać chorego sługę do szpitala i w ten sposób całkowicie
pozbyć się kosztów i problemów. Raczej za fikcję literacką należy też uznać opowieści na temat chlebodawców troszczących się o starych, zniedołężniałych pracowników. Tylko sporadycznie przypadki takie miewały miejsce, choć można tu wskazać
na znany przykład z XVIII–wiecznego Londynu, gdzie pewna służąca po wielu latach pracy pozostała na starość w domu swej chlebodawczyni, a do opieki nad nią
oraz 80–letnią panią wynajęta została nowa dziewczyna. Historia ta skończyła się
zresztą tragicznie, bo pewnego dnia odnaleziono obydwie staruszki zamordowane,
a o popełnienie zbrodni oskarżona została wspomniana młoda służąca28.
Z reguły, przy krótkich kontraktach i dużej ruchliwości zatrudnianych osób, trudno było liczyć na ukształtowanie się więzi i zobowiązań wykraczających poza czas
zawartej umowy, zwłaszcza gdy miałoby to oznaczać poważne wydatki przeznaczane na utrzymanie dawnego sługi. Na coś takiego mogli sobie być może pozwolić mieszkający na wsi przedstawiciele bogatej szlachty, ale nie głowy gospodarstw
miejskich. Jak zresztą pokazuje los Karola Fiałkowskiego, pracującego u różnych,
często bardzo bogatych panów prawie 60 lat, nawet to nie musiało gwarantować
bezpiecznej i wolnej od trosk emerytury. Przekroczywszy 80. rok życia, zajął się on
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Z rontem..., s. 5.
AGAD, AKP 311, k. 53.
27
K. Górna, Śmierć „ze starości” — o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych
metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, PDP 29, 2010, s. 69–98.
28
I. K. Ben–Amos, The Culture of Giving. Informal Support and Gift–exchange in Early Modern
England, Cambridge 2008, s. 62.
26

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

146

Radosław Poniat

wyrobkiem29. Nawet zresztą sto lat później, gdy powoli pojawiać się zaczęły gwarantowane przez państwo ubezpieczenia i emerytury, służba często nie była nimi
obejmowana. Działo się tak choćby w Niemczech, gdzie system obowiązkowych
ubezpieczeń wprowadzono już w 1883 r., ale nie dotyczyło to służących domowych.
Stan ten uległ zmianie dopiero w przededniu I wojny światowej30.
Należy tu zresztą od razu nadmienić, że nie tylko zbyt długo podejmowana służba prowadzić mogła do ubóstwa na starość. W życiorysie Katarzyny Wiśniewskiej,
liczącej w momencie składania zeznań 60 lat, nigdy nie pojawiła się praca w charakterze służącej, a mimo to na starość znalazła się w dokładnie tym samym miejscu
co wspomniana powyżej Marianna Kamińska, czyli w opuszczonej cegielni. Wedle
zeznania Katarzyny, od momentu porzucenia gospodarstwa domowego rodziców
i przybycia do Warszawy przez ok. 20 lat zajmowała się ona wyrobkiem. Przyczyną
utraty tego źródła utrzymania stała się choroba i wynikające z niej długi, półroczny
pobyt w szpitalu. Od jego opuszczenia, co miało mieć miejsce trzy lata wcześniej,
oskarżona żyła już tylko z proszonego chleba i pozbawiona stałego miejsca zamieszkania, nocowała w przypadkowych miejscach wraz z innymi bezdomnymi „babami” i „dziadami”31.
Za znajdujące się w opozycji do tych historii uznać należy życiorysy Jakuba
Ryxona i Pejsaka Jakubowicza. Pierwszy z nich, twierdzący w zeznaniach, że ma
70 lat, wprawdzie także rozpoczął swą działalność zawodową od pracy w charakterze służącego, ale stanowiła ona tylko pierwszy etap jego aktywności ekonomicznej.
Pracując jako lokaj, zdołał zgromadzić środki finansowe wystarczające do nabycia
dworku przy ulicy Chmielnej. Dysponując własną nieruchomością, Jakub mógł
porzucić służbę i utrzymywać rodzinę choćby za pieniądze z wynajmu pomieszczeń. Oznaczało to krok w górę w hierarchii społecznej w porównaniu z jego ojcem,
który przez całe życie pozostawał lokajem pracującym u różnych panów. Dzięki
temu, gdy Jakub stanął przed instygatorem, nie oskarżono go o włóczęgostwo albo
kradzież żywności, ale przestępstwo znacznie „porządniejsze” — przestawanie
ze złodziejami i utrzymywanie z nimi relacji finansowych przywodzących na myśl
paserstwo32. Wiadomość, iż zeznający wszystkiemu zaprzeczył, nie będzie tu chyba wielkim zaskoczeniem, ale natura stawianych zarzutów może być paradoksalnie uznana za dowód na osiągnięcie przez niego relatywnego sukcesu życiowego.
Wspomniane powyżej kobiety pozbawione pracy, rodzin, a nawet stałego miejsca
zamieszkania nie miały nawet szans na oskarżenie o paserstwo — nie dysponowały
przecież gotówką.
Za człowieka sukcesu uznać też chyba można 67–letniego Pejsaka Jakubowicza, który choć doświadczył w życiu przeciwności, a raz stracił nawet swój majątek
w wyniku pożaru, był jednak w stanie utrzymywać się z handlu i założyć rodzinę.
Wprawdzie aktywność ekonomiczna także jego doprowadziła do oskarżenia o paserstwo, ale mimo wszystko można tu chyba mówić o względnym powodzeniu życiowym33. Droga wybrana przez Pejsaka jest zresztą dość charakterystyczna dla zeznających przed instygatorami Żydów, którzy bardzo często już w młodym wieku
29
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podejmowali własną działalność gospodarczą, korzystając zresztą przy tym z pomocy rodziny. Zgodnie z tradycją, stosunkowo wcześnie zawierali też małżeństwa,
stając tym samym na czele własnych gospodarstw domowych.
W świetle przedstawionych powyżej historii można zresztą uznać, że właśnie założenie rodziny stanowiło jeden z ważniejszych czynników chroniących przed doświadczaniem ubóstwa w podeszłym wieku. Co oczywiste, kluczowego znaczenia
nie miało tu samo zawarcie ślubu, ale raczej poprzedzające go usamodzielnienie się
ekonomiczne, zdobycie niezbędnych do tego zasobów. Praca w charakterze służącego nie musiała wcale w tym przeszkadzać, ale jeśli trwała nazbyt długo i nie dawała
żadnej nadziei na zmianę zawodu, wiązała się z perspektywą biedy w przypadku
pogorszenia zdrowia i starości. Ludzie luźni, wieloletni służący lub wyrobnicy zagrożeni więc byli trudną i niepewną przyszłością, w której nie będą mogli liczyć na
wsparcie rodziny. Wobec nieistnienia systemu opieki społecznej, której namiastką
były tylko szpitale, przytułki i usankcjonowana tradycją rola żebraka, pozbawione
rezerw finansowych osoby samotne łatwo znaleźć się mogły wśród najbardziej potrzebujących. Choć wydarzenia losowe spotykać też mogły przedstawicieli innych
grup społecznych, że wystarczy tu wspomnieć o opisywanych już wcześniej wdowach, to właśnie starość ludzi luźnych, jako łączącą w sobie wynikające z wieku
pogarszanie się stanu fizycznego z utratą pracy i bezpieczeństwa ekonomicznego,
uznać należy za szczególnie trudną i zagrożoną ubóstwem.
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Jak długo żyli mieszkańcy Poznania
w pierwszej połowie XIX wieku,
czyli kto był wtedy człowiekiem starym?
(Na przykładzie katolickiej parafii św. Marii Magdaleny)

Z

agadnienie umieralności mieszkańców Poznańskiego w XIX w. od dawna budziło zainteresowanie badaczy. Na szerszą skalę jako pierwszy problematykę
tę podjął w wydanej w 1883 r. pracy poświęconej ruchowi wędrówkowemu i naturalnemu ludności prowincji w latach 1824–1873 profesor Politechniki Ryskiej Eugen v. Bergmann1. Po II wojnie światowej umieralnością ludności w Poznańskiem
w czasach pruskich zajmował się najpierw Stanisław Borowski, a potem jego uczeń
Mieczysław Kędelski, który osobnymi badaniami objął też stolicę regionu2. Ostatnio
zaś kilka publikacji poświęciła tej tematyce — czyniąc przedmiotem swej obserwacji Poznań w drugiej połowie XIX w. — antropolożka Grażyna Liczbińska (w paru
wypadkach wespół z innymi autorkami)3. Wymienieni badacze na problem starości
nie zwracali wszelako szczególnej uwagi. Zainspirowany przez redaktorów tomu
postanowiłem przeto nieco bliżej przyjrzeć się tej kwestii i sprawdzić, jak długo żyli
mieszkańcy Poznania w pierwszej połowie XIX w. (o której generalnie wiemy dużo
mniej niż o drugiej jego połowie) i kogo właściwie uważano wtedy za człowieka
starego. Pragnę jednak podkreślić, iż ze względu na ograniczone ramy, jak również
szczupłość wykorzystanego materiału źródłowego szkic ten należy traktować jako
swego rodzaju raport z rekonesansu badawczego.
Za punkt wyjścia analizy posłużyły mi dane obrazujące wiek zmarłych w katolickiej parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu (parafii farnej) w latach 1800–
1815 opublikowane przez Mieczysława Kędelskiego4. W celu uchwycenia zmian
zachodzących w pierwszej połowie XIX w. badaniu poddałem nadto znajdujące
1

E. v. Bergmann, Zur Geschichte der Entwickelung deutscher, polnischer und jüdischer Bevölkerung
in der Provinz Posen seit 1824, Tübingen 1883.
2
Zob. m.in. S. Borowski, Zgony i wiek zmarłych w Wielkopolsce w latach 1806–1914, „Przeszłość
Demograficzna Polski” 1, 1967, s. 111–130; M. Kędelski, Umieralność i trwanie życia ludności
Wielkopolski w XIX wieku, Poznań 1996; idem, Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 1992.
3
Najobszerniejsza z tych publikacji to monografia: G. Liczbińska, Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania, Poznań 2009.
4
M. Kędelski, Rozwój demograficzny..., s. 146.
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się w poznańskim Archiwum Archidiecezjalnym księgi zgonów tej parafii z lat 40.,
a ściślej z lat 1840–18485. Analizę zamknąłem na roku 1848, który w historiografii
dotyczącej Poznańskiego uznawany jest za umowną granicę między pierwszą i drugą połową stulecia.
Parafia farna leżała w samym centrum Poznania. Obejmowała Stary Rynek
i przylegające doń ulice. Dzielnica ta należała wówczas do najzamożniejszych
w mieście. Wśród jej mieszkańców dominowali bowiem samodzielni rzemieślnicy i kupcy, w najmniejszej liczbie mieszkał tu natomiast proletariat, i to głównie
czeladnicy i służba6. Znacznie wyższy aniżeli w innych częściach Poznania był tu
standard życia. Mieszkańcy mieli dostęp do czystej wody, istniał też prowizoryczny
system kanalizacyjny7.
Analizowane przeze mnie księgi zgonów zachowały się w komplecie i w nienaruszonym stanie. Prowadzone były w miarę starannie, więc odczytanie tekstów
nie sprawiało większych problemów. W 1819 r. w Wielkim Księstwie Poznańskim
wprowadzono jednolite formularze zapisów w księgach kościelnych. Rejestry zgonów miały zawierać m.in. datę zgonu, imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, profesję
i miejsce zamieszkania zmarłego, imiona i nazwisko jego rodziców, zawód ojca oraz
przyczynę zgonu. W parafii św. Marii Magdaleny, podobnie jak w innych poznańskich parafiach, w owym czasie nie zawsze ściśle tego przestrzegano. Najczęściej nie
wpisywano profesji. W wypadku osób, które miały już własną rodzinę, w księgach
z badanego okresu na ogół wymieniano natomiast dodatkowo ich współmałżonka
(czasem wraz z zawodem) i dzieci. W niektórych aktach w adnotacjach podawano
też informację, czy zmarły pozostawił jakiś majątek.
Mieczysław Kędelski dla okresu 1800–1815 zebrał w sumie 1938 metryk zgonów.
Niestety, nie opisał bliżej zasad gromadzenia danych. W odniesieniu do lat 40. w obliczeniach nie uwzględniłem urodzeń martwych. Z analizy wyłączyłem także zgony
w dość licznych wtedy w śródmieściu szpitalach, m.in. w instytucie położniczym na
Grobli, sierocińcach oraz w areszcie, ponieważ żywota dokonywała tam przeważnie ludność niestała (wyrobnicy, służba, włóczędzy) lub spoza Poznania. Na dodatek w księgach bardzo często nie podawano wieku zmarłych tam osób, zwłaszcza
w szpitalu cholerycznym podczas epidemii w 1848 r. W konsekwencji dla okresu
1840–1848 podstawę wnioskowania stanowiło 1321 metryk zgonów.
Przechodząc do prezentacji danych, rozpocząć chciałbym od tego, że w obu
przekrojach zdecydowanie największą grupę wśród zmarłych, co nie powinno być
szczególnym zaskoczeniem, stanowiły niemowlęta. W latach 1800–1815 ich udział
w badanej populacji wynosił 19% (tabela 1). Wyższa była śmiertelność chłopców niż
dziewczynek. Wśród zmarłych płci męskiej niemowlęta stanowiły bowiem 20,1%,
a płci żeńskiej 17,7% (zob. też wykres 1 na końcu artykułu). Stosunkowo wysoka
była również śmiertelność wśród dzieci. Niemowlęta i dzieci do lat czterech stanowiły bowiem w sumie 37,4% (chłopcy 37,7% w grupie męskiej, dziewczynki 36,8%
w grupie żeńskiej). Jeszcze wyższe wskaźniki śmiertelności w tej kategorii wiekowej wystąpiły w latach 40. XIX w. (tabela 2). Niemowlęta stanowiły bowiem wśród
ogółu zmarłych aż 27,9% (wśród zmarłych płci męskiej nawet 30,4%, płci żeńskiej —
25,3% — zob. też wykres 2 na końcu artykułu). W sumie udział niemowląt i dzieci
5
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej cyt. AAP) — Księgi metrykalne (dalej cyt. KM),
Poznań — parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379–380.
6
K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992, s. 66–67.
7
G. Liczbińska, op. cit., s. 19–20.
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Tabela 1. Zgony w parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach 1800–1815 według wieku
i płci zmarłych
Wiek

Mężczyźni

Ogółem

%

0

210

20,1

158

17,7

368

19,0

1

88

8,4

86

9,6

174

9,0

2

47

4,5

55

6,1

102

5,3

3

27

2,6

15

1,7

42

2,2

4

22

2,1

15

1,7

37

1,9

5–9

43

4,1

40

4,5

83

4,3

10–14

26

2,5

15

1,7

41

2,1

15–19

28

2,7

25

2,8

53

2,7

20–24

41

3,9

58

6,5

99

5,1

25–29

32

3,1

38

4,2

70

3,6

30–34

41

3,9

49

5,5

90

4,6

35–39

35

3,4

25

2,8

60

3,1

40–44

69

6,6

43

4,8

112

5,8

45–49

58

5,6

29

3,2

87

4,5

50–54

77

7,4

47

5,3

124

6,4

55–59

26

2,5

25

2,8

51

2,6

60–69

89

8,5

75

8,4

164

8,5

70–79

43

4,1

46

5,1

89

4,6

80 i więcej

41

3,9

51

5,7

92

4,7

1043

100,0

895

100,0

1938

100,0

Razem

%

Kobiety

%

Źródło: obliczenia własne na podstawie M. Kędelski, Rozwój demograficzny..., s. 146.

do lat czterech sięgnął wtedy 52,5%. W tym wypadku nie było większych różnic
między chłopcami i dziewczynkami.
Zachodzi pytanie, skąd wzięły się te wyraźne dysproporcje między oboma przekrojami. Wprawdzie w latach 40. XIX w. Poznańskie dotknęła klęska głodu (1847 r.)
oraz epidemia cholery (1848 r.), co bez wątpienia podniosło wskaźnik śmiertelności, zwłaszcza wśród najmłodszych poznańczyków, ale nie tu leży chyba przyczyna. Wydaje się, że głównym powodem owej różnicy była znacznie lepsza w latach
40. niż na początku stulecia rejestracja zgonów, szczególnie w grupie niemowląt
i dzieci. Powiedziałbym nawet, iż w połowie XIX w. uznać ją już można za dobrą.
Na słabość rejestracji za czasów pierwszej okupacji pruskiej i Księstwa Warszawskiego zwracał zresztą uwagę sam Mieczysław Kędelski8. Ponadto wskaźniki dla

8

M. Kędelski, Rozwój demograficzny..., s. 145.
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Tabela 2. Zgony w parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach 1840–1848 według wieku i płci zmarłych
Wiek

Mężczyźni

%

Kobiety

0

200

30,4

168

1

71

10,8

2

40

3

%

Ogółem

%

25,3

368

27,9

85

12,8

156

11,8

6,1

52

7,8

92

7,0

19

2,9

33

5,0

52

3,9

4

14

2,1

11

1,7

25

1,9

5–9

40

6,1

38

5,7

78

5,9

10–14

13

2,0

11

1,7

24

1,8

15–19

9

1,4

14

2,1

23

1,7

20–24

12

1,8

15

2,3

27

2,0

25–29

21

3,2

27

4,1

48

3,6

30–34

11

1,7

21

3,2

32

2,4

35–39

18

2,7

13

2,0

31

2,3

40–44

31

4,7

28

4,2

59

4,5

45–49

32

4,9

16

2,4

48

3,6

50–54

23

3,5

24

3,6

47

3,6

55–59

19

2,9

17

2,6

36

2,7

60–69

46

7,0

36

5,4

82

6,2

70–79

25

3,8

39

5,9

64

4,8

80 i więcej

13

2,0

16

2,4

29

2,2

Razem

657

100,0

664

100,0

1321

100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie metryk zgonów parafii św. Marii Magdaleny — patrz
przyp. 5.

lat 40. nie odbiegają w znaczący sposób od przyjętych w demografii dla tego okresu
standardów9.

9
Irena Gieysztorowa w swej klasycznej dla polskiej demografii historycznej pracy twierdziła,
że w XVIII i pierwszej połowie XIX w. wskaźnik śmiertelności niemowląt poniżej 30% ogółu
zmarłych i śmiertelności dzieci do ukończonych pięciu lat poniżej 50% należy interpretować
jako dowód braków rejestracji (I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976,
s. 257). Potwierdzają to w dużym stopniu badania empiryczne dla miast śląskich: w Strzelcach
Opolskich w latach 1766–1870 niemowlęta stanowiły 29,9% ogółu zmarłych, w Tarnowskich
Górach w latach 1801–1870 — 26,4%, w Sławięcicach w latach 1804–1870 — 31,8% (J. Spychała, Zgony w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870, „Acta Universitatis Wratislaviensis”,
nr 1825: Historia, nr 125, 1996, s. 12), w Lubawce w latach 1801–1850 — aż 40,9% (J. Karbowska, Ludność Lubawki w latach 1801–1850, „Przeszłość Demograficzna Polski” 24, 2003, s. 139).
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Owe różnice w udziale niemowląt i dzieci nie pozostały rzecz jasna bez wpływu na
średnią arytmetyczną wieku zmarłych w obu przekrojach. Według obliczeń Mieczysława Kędelskiego dla lat 1800–1815 wyniosła ona 28,6 roku w wypadku mężczyzn
i aż 30,4 roku w wypadku kobiet. W latach 40. XIX w. — jak można się domyślić —
średnia ta była natomiast dużo niższa. Dla mężczyzn wyniosła bowiem 20,9 roku, dla
kobiet 21 lat. Warto przy tym zauważyć, iż te ostatnie wartości nie odbiegają znacząco
od ówczesnych wskaźników dla całego Wielkiego Księstwa Poznańskiego10.
Stosunkowo wysoki przeciętny wiek zmarłych na początku XIX stulecia zdaje się
potwierdzać moje przypuszczenia, że rejestracja zgonów niemowląt i dzieci nie była
wtedy pełna. Ponadto Mieczysław Kędelski włączył chyba do swych obliczeń osoby
zmarłe w szpitalach, co dodatkowo zawyżyło średni wiek zmarłych. Umierali tam
bowiem głównie ludzie dorośli, często sędziwi. Zresztą w odniesieniu do okresu
1840–1848, gdy pominiemy niemowlęta, przeciętny wiek zmarłych bardzo znacząco
wzrasta. W odniesieniu do mężczyzn wynosił bowiem 29,8 roku, a w odniesieniu do
kobiet 27,9 roku, co znów nie odbiegało wyraźnie od danych dla całej prowincji11.
Gdy odejmiemy również dzieci do lat czterech, to przeciętny wiek dla mężczyzn
wzrastał do 42,7 roku, a dla kobiet do 42,9 roku. Biorąc pod uwagę tylko osoby,
które dożyły pełnoletności, a tym samym osiągnęły zdolność do zawarcia związku
małżeńskiego (kobiety 16 lat, mężczyźni 21 lat), średnia wieku zmarłych w parafii
św. Marii Magdaleny oscylowała już wokół 50 lat (mężczyźni 51,3, kobiety 49,8).
Pozostając tylko w kręgu osób powyżej 19. roku życia, należy zwrócić uwagę na
pewne różnice, jakie zarysowały się zarówno między populacją zmarłych kobiet
i mężczyzn, jak i między oboma przekrojami (patrz tabele 1 i 2 oraz wykresy na
końcu tekstu). Na początku XIX stulecia najwięcej kobiet umierało w przedziale
wiekowym 20–29 lat (10,7% ogółu zmarłych płci żeńskiej). W latach 40. natomiast
przedział ten był drugi co do liczności (6,4%), co było chyba skutkiem spadku liczby zgonów spowodowanych porodem. Dominowały, choć różnica była tu niewielka, zgony w przedziale 40–49 lat (6,6%). Najliczniejsze były zgony w wieku lat 40.
Warto nadmienić, iż i w tej grupie część kobiet zmarła wskutek porodu. Wśród
mężczyzn w pierwszym przekroju dominował przedział wiekowy 40–49 lat (12,2%
ogółu zmarłych mężczyzn), a drugi co do wielkości był przedział 50–59 lat (9,9%).
Również w latach 1840–1848 najwięcej mężczyzn zmarło w wieku 40–49 lat (9,6%),
najczęściej w wieku 45 lat. Drugi co do liczności w tym przekroju był natomiast
przedział 60–69 lat (7%)12.
Również w całym Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1849–1850 niemowlęta stanowiły
wśród ogółu zmarłych 25,1% (chłopcy 26,3%, dziewczynki 23,7%), wraz z dziećmi do lat pięciu — 44,2% (chłopcy 45,1%, dziewczynki 43,2%), a pamiętać należy, że w mieście śmiertelność
generalnie była wtedy wyższa. Zob. S. Borowski, op. cit., s. 128.
10
W latach 1849–1850 średni wiek zmarłych mężczyzn wynosił w Poznańskiem 22,5 roku,
a kobiet 23,8 roku (S. Borowski, op. cit., s. 128). Średnie trwanie życia ludności Poznańskiego
obliczone metodą Halleya w okresie 1816–1871 wahało się w granicach 19,3–24,2 roku w populacji mężczyzn i 21,0–25,5 roku w populacji kobiet (M. Kędelski, Umieralność i trwanie..., s. 98).
11
W Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1849–1850, bez uwzględnienia niemowląt, średni
wiek zmarłych mężczyzn wynosił 30,3 roku, a kobiet 31 lat. Zob. S. Borowski, op. cit., s. 128.
12
W latach 1850–1860 w parafii św. Marii Magdaleny nadwyżka zgonów osób płci żeńskiej
uwidoczniła się w przedziale 15–29,9 roku oraz po 60. roku życia, osób płci męskiej zaś
w przedziale 30–59,9 roku, a zwłaszcza w przedziale 40–49,9 roku. Zob. G. Liczbińska, A. Budnik, A. Sosinko, Charakterystyka zjawiska umieralności w XIX–wiecznym Poznaniu na podstawie
metrykalnych ksiąg zgonów, „Archiwariusz” 2006, nr 2, s. 41.
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Ważną z naszego punktu widzenia kwestią jest udział w badanej populacji osób
starszych, czyli umownie grupy — jak to się dziś mówi — 60 lat i więcej. Otóż w początkach XIX w. ich odsetek wśród ogółu zmarłych był dość wysoki. Wynosił bowiem aż 17,8 (w grupie kobiet nawet 19,2, w grupie mężczyzn 16,5). W latach 40.
natomiast ludzie starsi stanowili wśród ogółu zmarłych tylko 13,2% (wśród kobiet
13,7%, wśród mężczyzn 12,8%)13. Ta wyraźna dysproporcja była najpewniej skutkiem — sygnalizowanej już wyżej — niepełnej rejestracji zgonów niemowląt i dzieci
w pierwszym przekroju. Jeżeli weźmiemy bowiem pod uwagę tylko osoby zmarłe
po ukończeniu 19. roku życia, to obraz staje się zgoła inny. Dla okresu 1800–1815 odsetek ludzi starszych wynosił 33,2, a dla okresu 1840–1848 — 34,8 (w wypadku mężczyzn odpowiednio 31,3 i 33,5, w wypadku kobiet 35,4 i 36,1). We wszystkich kategoriach widoczny jest więc wzrost. Dotyczyło to też grupy najstarszych osób, czyli
od 70 lat wzwyż. Na początku XIX w. stanowiły one 17,4% zmarłych powyżej 19.
roku życia, w latach 40. — 18,5%. Wzrost ten dotyczył jednak tylko kobiet — z 19,6%
do 21,8%. Wśród mężczyzn udział tej kategorii wiekowej nie uległ natomiast w tym
czasie większej zmianie.
Powstaje naturalnie pytanie, czy podawany w metrykach wiek zmarłych można
uznać za wiarygodny. Aby się co do tego upewnić, akta zgonów należałoby skonfrontować z aktami urodzeń. Byłoby to wszakże niezwykle czasochłonne i dlatego
na tym etapie badań praktycznie niewykonalne. Zresztą i tak owa konfrontacja byłaby efektywna jedynie w odniesieniu do osób urodzonych w parafii św. Marii Magdaleny. Poza polem obserwacji pozostaliby natomiast przybysze, którzy — jak się
zdaje — w analizowanej populacji tworzyli sporą grupę. Na podstawie wcześniejszych badań można jednak założyć, iż poznańskie akta metrykalne z połowy XIX w.
cechowały się już dość wysoką wiarygodnością14. Chociaż pewna nadreprezentacja
zmarłych w „okrągłym” wieku, np. 40 czy 60 lat, może wskazywać, iż duchowni
czasami określali ów wiek „na oko”, podając go — na co zwracała niedawno uwagę
również Krystyna Górna15 — w zaokrągleniu do dziesiątek, zwłaszcza w odniesieniu do osób bliżej im nieznanych.
Analizując udział ludzi starszych w populacji z okresu 1840–1848, szczególną
uwagę zwróciłem na metryki, w których jako przyczyna zgonu podana została starość (w badanych aktach określano to po łacinie jako senectus lub senectute, w jednym
wypadku senectutis causa). Pozwalają one bowiem stwierdzić, kogo współcześni
(duchowni, lekarze) uważali za starego. Wprawdzie przyczyna zgonu nie zawsze
była podana, ale w odniesieniu do osób starszych zdarzało się to raczej rzadko.
W sumie wśród zebranych metryk znalazłem 34 takie przypadki. Stanowiło to 2,6%

13

Przykładowo w tym samym czasie w Strzelcach Opolskich wskaźnik ten wynosił 19,1%
(15,6% wśród mężczyzn, 23,4% wśród kobiet) (J. Spychała, op. cit., s. 11), a w Lubawce w latach 1801–1850 — 22,5% (J. Karbowska, op. cit., s. 139), zbliżony do poznańskiego (ok. 14%)
był natomiast w latach 1828–1864 w galicyjskim Zarzeczu (A. Maślach, Starość jako przyczyna
zgonu (na przykładzie Zarzecza z lat 1828–1864), [w:] Społeczno–gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011, s. 152).
14
K. Makowski, op. cit., s. 15; G. Liczbińska, op. cit., s. 27–31.
15
K. Górna, Śmierć „ze starości” — o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych
metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 29,
2010, s. 78, 82. Autorka ta jednocześnie zauważa jednak, że mieszkańcy miast lepiej znali swój
wiek niż mieszkańcy wsi (s. 81). Zob. też A. Maślach, op. cit., s. 150.
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wszystkich zgonów16, wśród osób powyżej 19. roku życia — 6,8%, a wśród osób
starszych (od 60 lat wzwyż) — 19,4%17. W grupie tej znalazły się 23 kobiety i tylko
11 mężczyzn18. W konsekwencji kobiety, które zmarły „ze starości”, stanowiły 3,5%
ogółu zmarłych płci żeńskiej19. W grupie wiekowej powyżej 19 lat ich udział wynosił
natomiast 9,1%, a w grupie od 60 lat wzwyż — aż 25,3%.
Najmłodsza w tym gronie była wdowa Anna Wolińska zamieszkała przy ul. Jezuickiej, która liczyła lat 6020, a najstarsza również wdowa Marianna Cieślewska
z Garbar, która liczyła 98 lat21. W przedziale wiekowym 60–69 lat zmarły tylko cztery kobiety. Zdecydowana większość w chwili zgonu miała 70 lat i więcej. Największa grupa (11) mieściła się w przedziale 70–79 lat, sześć w przedziale 80–89 lat, dwie
liczyły ponad 90 lat. Średni wiek kobiet zmarłych „ze starości” wynosił 76,9 roku.
Warto nadmienić, iż wszystkie one były wdowami. Niewiele wiemy, niestety, o ich
kondycji społecznej. Tylko w metryce zgonu Balbiny Trzeszewskiej z ul. Zamkowej
podano, że była wdową po żołnierzu22. Wydaje się jednakże, iż sporą grupę stanowiły tu kobiety niezamożne. Aż 11 z nich nie pozostawiło bowiem żadnego majątku.
W wypadku Katarzyny Albowej zaznaczono wręcz, że była uboga23. Tylko dwie
kobiety w tej grupie pozostawiły po sobie majątek. Po Therese Seifelt alias Saalfeld z ul. Jezuickiej pozostało wszelako ledwie 50 talarów24. Jedynie zmarła w wieku
85 lat Therese Lau z ul. Klasztornej zostawiła po sobie niebagatelną kwotę 4 tys.
talarów25 (taka kwota upoważniała wówczas do ubiegania się o mandat radnego
w poznańskiej radzie miejskiej).
Mężczyźni zmarli „ze starości” stanowili jedynie 1,7% ogółu zmarłych płci męskiej26. W grupie powyżej lat 19 ich udział wynosił 4,4%, a w grupie od 60 lat wzwyż —
13,1%. Najmłodszy w tym gronie był Józef Szczepański z Grobli, który zmarł w wieku
16

W następnych dziesięcioleciach (1855–1874) wskaźnik ten nie był w parafii św. Marii Magdaleny o wiele wyższy, sięgnął bowiem 4%, ale z uwzględnieniem zmarłych w szpitalach
(G. Liczbińska, op. cit., s. 70), w wiejskiej parafii Radzionków na Śląsku w pierwszej połowie
XIX w. osiągnął natomiast aż 9% (K. Górna, op. cit., s. 76), ale w galicyjskim Zarzeczu tylko
1,8% (A. Maślach, op. cit., s. 150).
17
W parafii radzionkowskiej w pierwszej połowie XIX w. udział zmarłych „ze starości” wynosił wśród osób starszych aż 61%. Zob. K. Górna, op. cit., s. 76.
18
Również w Radzionkowie i w Zarzeczu w pierwszej połowie XIX w. wśród osób zmarłych
„ze starości” więcej było kobiet (K. Górna, op. cit., s. 75–76; A. Maślach, op. cit., s. 151).
19
Dla porównania w latach 1818–1821 w całym powiecie poznańskim wskaźnik ten wynosił
10,5% (M. Kędelski, Umieralność i trwanie..., s. 62), w parafii św. Marii Magdaleny w latach
1850–1860 — aż 12,5%, ale zdaje się, że autorki uwzględniły też osoby zmarłe w szpitalach
(zob. G. Liczbińska, A. Budnik, A. Sosinko, op. cit., s. 43).
20
AAP — KM, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 28.6.1844 r. Również
w Radzionkowie w pierwszej połowie XIX w. najmłodsze osoby zmarłe „ze starości” miały
w zasadzie zadeklarowanych 60 lat i wiek ten traktowano konsekwentnie w tej społeczności
jako próg starości (K. Górna, op. cit., s. 75–76, 82).
21
AAP — KM, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 10.4.1843 r.
22
Ibidem, mkr. 380, metryka zgonu z 22.2.1848 r.
23
Ibidem, mkr. 379, metryka zgonu z 25.1.1842 r.
24
Ibidem, metryka zgonu z 14.11.1843 r.
25
Ibidem, mkr. 380, metryka zgonu z 22.4.1848 r.
26
W latach 1818–1821 w całym powiecie poznańskim wskaźnik ten wynosił aż 8,8% (M. Kędelski, Umieralność i trwanie..., s. 62), a w parafii św. Marii Magdaleny w latach 1850–1860 —
prawie 6%, ale — jak wyżej wspomniałem — autorki uwzględniły chyba też osoby zmarłe
w szpitalach (zob. G. Liczbińska, A. Budnik, A. Sosinko, op. cit., s. 43).
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69 lat27, najstarszy zaś były pierwszy kamerdyner ks. Antoniego Radziwiłła, Francuz
Baptiste Morret, który dożył 92 lat28. Pierwszy z wymienionych był jedynym w tej
grupie, który w chwili zgonu miał mniej niż 70 lat. Dominowali mężczyźni w wieku 70–79 lat (5). Trzech mieściło się w przedziale wiekowym 80–89 lat, dwóch miało
powyżej 90 lat. Średnia wieku mężczyzn zmarłych „ze starości” wynosiła 80,4 roku.
Jeśli chodzi o stan cywilny, to w omawianej grupie znalazło się czterech wdowców
i dwóch żonatych, w pozostałych wypadkach brak danych na ten temat.
Status społeczny mężczyzn zmarłych „ze starości” w parafii św. Marii Magdaleny był chyba nieco wyższy niż kobiet. Jedynie w czterech przypadkach zaznaczono
bowiem, że zmarli nie pozostawili żadnego majątku. W grupie tej, poza wspomnianym wyżej kamerdynerem, znalazło się trzech rzemieślników (fryzjer, powroźnik
i rybak), rentier, muzyk, intendent policyjny oraz dwóch duchownych, w tym były
mansjonarz parafii św. Marii Magdaleny, ks. Tomasz Cichocki, który zmarł w wieku
84 lat29 (w dwóch wypadkach nie podano informacji o zawodzie).
W celu weryfikacji niektórych zaprezentowanych wyżej obserwacji przyjrzałem się
też metrykom osób zmarłych „ze starości” w latach 1840–1848 w pozostałych poznańskich parafiach katolickich: archikatedralnej, św. Marcina, św. Rocha, św. Wojciecha
oraz położonych na terenie parafii św. Marii Magdaleny szpitali30. W sumie znalazłem
ponad 260 takich metryk, najwięcej w parafii św. Marcina (114). Warto zauważyć, iż
obok wymienionych wcześniej terminów na określenie śmierci „ze starości” pojawiły
się tu, choć sporadycznie, i inne: senectute confectus/a, debilitas senectutas, debilitas aetatis, aetate confecta czy po prostu aetate, czyli wiek. Okazało się, że również w pozostałych poznańskich parafiach katolickich dużo wyższa była w badanej populacji liczba
kobiet, przynajmniej dwukrotnie. Jedyny wyjątek stanowiła parafia św. Wojciecha,
gdzie minimalnie przeważali mężczyźni. Była to jednak wtedy parafia stosunkowo
mała, a i przedział czasowy nie był wszak dostatecznie długi. Potwierdziły się również obserwacje dotyczące wieku osób, które zmarły „ze starości”. Tylko w ośmiu
przypadkach liczyły one mniej niż 60 lat (5 kobiet, 3 mężczyzn). Najmłodsze były:
Anna Schulz i Agnieszka Wojewodzianka, które zmarły w wieku 50 lat31. Najmłodszy
mężczyzna — robotnik Jan Walkowiak — liczył zaś lat 5532. Zdecydowana większość
osób w badanej grupie zmarła w dużo bardziej zaawansowanym wieku — od 70 lat
wzwyż. I nie dało się tu zauważyć większych różnic między mężczyznami i kobietami. Wśród tych ostatnich znalazły się nawet cztery stulatki (najstarsza, zmarła w szpitalu franciszkańskim Katarzyna Andrzejewska, liczyła 110 lat33). W gronie mężczyzn
próg 100 lat przekroczył tylko jeden, ale miał za to liczyć aż 123 lata (ogrodnik Łukasz
Zieliński zmarły w szpitalu szarytek34). Niestety, bardzo mało wiemy o statusie spo-

27

AAP — KM, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 7.4.1845 r.
Ibidem, metryka zgonu z 1.2.1841 r. Postać tę przybliżył na kartach swych wspomnień Marceli Motty (M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 2, oprac. Z. Grot, Warszawa 1957, s. 253–254).
29
AAP — KM, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 2.8.1846 r.
30
Ibidem, parafia archikatedralna, mkr. 367–368; parafia św. Marcina, sygn. PM 232/20; parafia św. Rocha, sygn. PM 234/9; parafia św. Wojciecha, sygn. PM 236/14, PM 236/16.
31
Ibidem, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 380, metryki zgonu z 8.11.1848 r. i 20.12.1848 r.
Przypadki przypisywania w XVIII i XIX w. uwiądu starczego osobom 50–letnim zaobserwowano i w innych miejscowościach. Zwraca na to uwagę K. Górna, op. cit., s. 75–76.
32
AAP — KM, parafia archikatedralna, mkr. 368, metryka zgonu z 24.9.1848 r.
33
Ibidem, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 6.1.1843 r.
34
Ibidem, parafia św. Marcina, sygn. PM 232/20, metryka zgonu z 22.9.1848 r.
28
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łecznym tych osób. Zdaje się jednak, że i w tym wypadku spory był udział przedstawicieli najniższych warstw społecznych, zwłaszcza w zamieszkałej w dużym stopniu
przez proletariat parafii św. Marcina. Chociaż nie brakowało także rzemieślników.
Przedstawiciele warstw wyższych pojawiali się natomiast sporadycznie.
Wróćmy jednak na koniec do parafii św. Marii Magdaleny. Generalnie — jak
już wyżej wspomniałem — osoby, które zmarły „ze starości”, stanowiły tu w latach
1840–1848 tylko niespełna 1/5 ogółu zmarłych w podeszłym wieku (umownie 60 lat
i więcej). A i wśród pozostałych (68 kobiet, 73 mężczyzn) nie brakowało ludzi wiekowych. Aż 16 osób w momencie zgonu liczyło bowiem 80 i więcej lat (nieco więcej
mężczyzn niż kobiet). Najstarsza w tym gronie była Katarzyna z domu Janków Offierska ze Starego Rynku, która dożyła 96 lat35. Wśród mężczyzn najbardziej wiekowy był furman Jan Lewandowski z Grobli, który zmarł w wieku 94 lat36.
Należy przypuszczać, iż stosunkowo niewielka liczba osób zmarłych w parafii
św. Marii Magdaleny „ze starości” wynikała przede wszystkim z faktu, że w Poznaniu, gdzie w połowie XIX w. działało prawie 50 lekarzy37, bardziej precyzyjnie
określano przyczyny zgonów niż na przykład w społecznościach wiejskich38. Potwierdza to w pełni różnorodność chorób pojawiających się w aktach z badanego
okresu (w sumie blisko 30). Mężczyźni w sędziwym wieku najczęściej umierali na
„suchoty” (20), kobiety na tzw. puchlinę wodną (13), a w dalszej kolejności na „gorączkę” (11, w tym sześć na „gorączkę nerwową” i jedna na „gorączkę gastryczną”)
i również na „suchoty” (9)39. W 10 przypadkach jako przyczynę zgonu podano osłabienie (debilitatis), co w tej grupie wiekowej można do pewnego stopnia traktować
chyba jako synonim starości. Warto odnotować, iż jedynie dziewięć osób zmarło na
cholerę, co mogłoby świadczyć o większej odporności ludzi starszych na tę chorobę.
Wymagałoby to wszakże dalszych badań.
I w tej grupie niewiele wiemy o pozycji społecznej zmarłych kobiet. Jedynie w kilkunastu metrykach została podana ich profesja lub ich małżonków. Także w tym
wypadku znaczący odsetek musiały jednak stanowić kobiety niezamożne. Aż 19,
czyli 28%, nie pozostawiło bowiem po sobie żadnego majątku. Ponadto z owych
skromnych danych o statusie społecznym wynika, że najliczniej reprezentowane
były tu przedstawicielki proletariatu (m.in. trzy wyrobnice i dwie służące). Tylko
trzy kobiety należały do wyższych warstw społecznych: żona lekarza i dwie ziemianki, które jednak w Poznaniu mieszkały najprawdopodobniej czasowo. Trzeba
skądinąd zaznaczyć, że i siedem innych pozostawiło po sobie majątek, przeważnie
nieruchomość. Tylko w dwóch wypadkach był to majątek znaczny (kilka tysięcy
talarów), a w jednym całkiem pokaźna sumka (jedna ze wspomnianych ziemianek,
wdowa Katarzyna Rogalińska, właścicielka dóbr Piersko w pow. szamotulskim,
która zmarła bezdzietnie w wieku 75 lat, zostawiła 20 tys. talarów40).

35

Ibidem, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 29.8.1845 r.
Ibidem, mkr. 379, metryka zgonu z 16.1.1840 r.
37
W 1855 r. w Poznaniu działało 49 lekarzy cywilnych i wojskowych. M. Kędelski, Umieralność i trwanie..., s. 73.
38
Zwraca na to uwagę m.in. Krystyna Górna (op. cit., s. 76).
39
Gruźlica była najczęstszą przyczyną zgonów w parafii św. Marii Magdaleny również w następnych dziesięcioleciach (G. Liczbińska, A. Budnik, A. Sosinko, op. cit., s. 43; G. Liczbińska,
op. cit., s. 70); spore żniwo zbierała także w latach 1766–1870 w Strzelcach Opolskich (J. Spychała, op. cit., s. 17).
40
AAP — KM, parafia św. Marii Magdaleny, mkr. 379, metryka zgonu z 8.6.1845 r.
36
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Więcej możemy powiedzieć o kondycji społecznej mężczyzn należących do omawianej grupy. W większości metryk podano bowiem ich zawód. I w męskiej populacji sporo było osób niezamożnych, albowiem ponad 1/4 z nich (19) nie pozostawiła
po sobie żadnego majątku. Nie jest to zaskakujące, jeśli zważymy, iż najliczniejszą
grupę w tej zbiorowości (16) stanowili przedstawiciele proletariatu, głównie wyrobnicy. Tuż za nimi znajdowali się reprezentanci rodzącego się drobnomieszczaństwa
(15), przede wszystkim rzemieślnicy. Należy jednocześnie zaznaczyć, że kilkunastu
mężczyzn należało do wyższych warstw społecznych — dziewięciu pracowników
umysłowych (głównie różnego rodzaju urzędnicy), dwóch obywateli, kupiec i właściciel dóbr. Po 10 osobach, w większości z tej właśnie grupy, pozostał majątek,
przeważnie nieruchomość. Jedynie wspomniany wyżej właściciel ziemski, Walenty
Duliński, zostawił spadkobiercom okrągłą sumkę ok. 100 tys. talarów41.
Chociaż — jak wspomniałem na wstępie — zaprezentowane dane traktować należy ostrożnie, to pozwalają one sformułować kilka wniosków. Przede wszystkim
można zauważyć niewątpliwą poprawę rejestracji zgonów w Poznaniu po 1815 r.
Ponadto, choć i na początku, i w połowie XIX w. najwięcej osób dorosłych umierało
w wieku 40–49 lat, to w badanej populacji widoczny był w tym czasie pewien wzrost
udziału ludzi starszych — od 60 lat wzwyż. Większy był on wśród kobiet aniżeli
wśród mężczyzn, co uwidoczniło się szczególnie w kategorii 70 lat i więcej. Badania dowiodły też, iż kobiety częściej dożywały sędziwego wieku42. Osoby zmarłe
w parafii św. Marii Magdaleny „ze starości” nie stanowiły zbyt dużej populacji, co
należy chyba uznać za oznakę większej w Poznaniu precyzji przy określaniu przyczyny zgonów. Termin ten stosowano na ogół do osób, które rzeczywiście umierały
w podeszłym wieku, czyli od 70 lat wzwyż, rzadziej do młodszych. Więcej było
w tej grupie kobiet i średnio były one młodsze od mężczyzn. Potwierdza to zatem
obserwacje innych badaczy, którzy zauważyli, że kobietom wcześniej przypisywano wtedy starość43. Wśród osób zmarłych „ze starości” zaskakująco duża była grupa
osób niezamożnych, co zdaje się stać w sprzeczności z ustaleniami Krystyny Górnej
dla Śląska44. Reprezentanci wyższych warstw społecznych umierali raczej z innych
przyczyn. Przedstawione tu obserwacje wymagają wszakże dalszej weryfikacji,
w tym konfrontacji z danymi dotyczącymi mieszkających w Poznaniu ewangelików
i żydów, co pozwoliłoby zbadać korelację między wyznaniem i długością życia45.

41

Ibidem, metryka zgonu z 6.6.1844 r.
Tendencja ta utrzymała się w parafii także w następnym dziesięcioleciu. Zob. G. Liczbińska, A. Budnik, A. Sosinko, op. cit., s. 47.
43
Zob. m.in. J.–P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996,
s. 287; K. Górna, op. cit., s. 82, 97.
44
K. Górna, op. cit., s. 97.
45
Pewne próby w tym zakresie, ale w odniesieniu do drugiej połowy XIX w., podjęła w swej
książce Grażyna Liczbińska (op. cit.).
42
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Wykres 1. Struktura wieku zmarłych w parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach
1800–1815 według płci
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Źródło: jak pod tabelą 1.
Wykres 2. Struktura wieku zmarłych w parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu w latach
1840–1848 według płci
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Źródło: jak pod tabelą 2.
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Starość i samotność w Piasecznie
w połowie XIX wieku*
Wprowadzenie

wiele innych tematów obejmujących pogranicze sfery publicznej i prywatnej
J akstarość
stosunkowo późno znalazła się w polu widzenia historiografii. Prawdopodobnie jednym z powodów był brak zainteresowania badaniami nad prywatnością. Na zmianę tego podejścia wpłynęło typowe dla nowoczesnych społeczeństw
zjawisko szybkiego wzrostu liczebnego grupy osób w podeszłym wieku. Wyzwania
związane z koniecznością zapewnienia osobom starym opieki inspirowały podjęcie
badań nad stosunkami rodzinnymi i społecznymi, źródłami utrzymania czy warunkami egzystencji tej grupy w przeszłości.
Stopniowe otwieranie się nowego pola badawczego powodowało powstawanie
fundamentalnych dyskusji w środowiskach naukowych. W ich trakcie niejednokrotnie wyrażano wątpliwość, czy możliwy jest wiarygodny opis starości w minionych wiekach. Zdaniem „pesymistów” starcy nigdy nie tworzyli homogenicznej,
łatwej do wydzielenia kategorii społecznej. Ludzie, których ze względu na wiek
moglibyśmy arbitralnie zaliczyć do grupy osób starych i którzy z racji swojej aktywności pozostawili po sobie ślad w dziejach, traktowani byli przez swoje społeczeństwa tak samo jak wszyscy inni ludzie dojrzali i nie przypisywano im cech
utożsamianych ze starością1. Konsekwencją przyjęcia tego poglądu jest twierdzenie, że starość jako kategoria społeczna nigdy nie istniała w dziejach , a zatem może
* W niniejszym artykule wykorzystałem wyniki badań przeprowadzonych przeze mnie na
potrzeby przygotowywanej w Instytucie Historycznym UW pracy magisterskiej zatytułowanej Piaseczno w połowie XIX wieku — obraz społeczności w świetle księgi ewidencji ludności.
W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność jej promotorowi profesorowi Michałowi Kopczyńskiemu za wsparcie okazane w trakcie realizacji tego pełnego merytorycznych pułapek
projektu. Inne wątki tych badań zostały dotychczas podsumowane na łamach: „Przeszłości
Demograficznej Polski. Studia i Materiały” 31, 2012 (Piaseczno w połowie XIX wieku — procesy
ludnościowe w małej społeczności, s. 69–82); „Przeglądu Historycznego” 103, 2012, z. 4 (Piaseczno w połowie XIX wieku — struktury gospodarstw domowych i ruchliwość społeczna mieszkańców,
s. 885–898) oraz w zbiorze studiów pod red. Marii Korybut–Marciniak i Marty Zbrzeźniak,
Życie prywatne Polaków w XIX wieku — służba domowa w strukturach gospodarstw domowych —
przypadek społeczności Piaseczna w latach 1842–1852, Olsztyn 2013 (s. 221–233).
1
Szerzej na temat tej fundamentalnej dyskusji: J.–P. Bois, Historia starości: od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996, s. 16–17.
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być badana jedynie jako abstrakcyjny wzorzec kultury analizowany przez historyków sztuki czy literaturoznawców.
Argumentacja ta jest na tyle istotna, że nie powinna być zbywana milczeniem
przez badaczy umieszczających starość w obszarze swoich zainteresowań, którzy
powinni podjąć próbę ustosunkowania się do niej. Krytycy badań nad starością zakładają, powtórzmy, nieistnienie w przeszłości starości jako homogenicznego zjawiska społecznego. Wydaje się jednak, iż pozostawienie tego zagadnienia „poza
historią” tworzyłoby nader poważną wyrwę w naszej wiedzy o dziejach dawnych
społeczności. Niezależnie od kryteriów klasyfikowania starości i określania jej cezur
należy pamiętać, że ludzie starzy tworzyli znaczącą liczebnie część społeczności,
szczególnie tych, które przekroczyły krytyczną granicę modernizacji2. Badaczom,
którzy przyjmują, że nie istniało społeczne zjawisko starości, zarzucić można nadmierne przywiązanie do modelu aktywnej starości typowego dla elit. Ich podejście
wynikało z oczywistej przewagi źródeł dotyczących tej grupy społecznej3. Bezpodstawne wydaje się zatem dążenie do ekstrapolowania wniosków wynikających
z analizy tych źródeł na całość dawnych społeczności.
Wprowadzanie kategorii osób starych do badań demograficzno–historycznych
nie może być uznawane za przejściowy trend badawczy, lecz zdaje się niezbędne
do udzielania rzetelnych odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich podstawowych problemów strukturalnych każdej społeczności. Szczególną rolę odgrywają tu
nowoczesne narzędzia statystyczne pozwalające na coraz doskonalsze wykorzystywanie zazwyczaj ubogiej i trudnej w interpretacji bazy źródłowej. W badaniach nad
epokami poprzedzającymi triumf nowoczesnej biurokracji niezwykle rzadko zdarza się, aby były to źródła statystyczne o charakterze masowym, takie jak to będące
przedmiotem niniejszej analizy.
Mimo że celem każdej administracji państwowej jest pozyskiwanie możliwie pełnej wiedzy dotyczącej terytorium i ludności pozostających w sferze jej jurysdykcji,
to jej strukturalna słabość i ograniczone środki powodowały, że metody zbierania
informacji bywały bardzo rudymentarne. Szanowanie odrębności lokalnych oraz
względnej niezależności miejscowych wspólnot z reguły gwarantowało stabilizację przy jednoczesnym, akceptowalnym przez władców ograniczeniu omnipotencji
władzy centralnej. Co oczywiste, nigdy nie wyrzekali się oni swych kompetencji
w sferze fiskalnej i militarnej, stanowiących podstawowy instrument panowania.
Konsekwencją fiskalnego charakteru większości działań administracyjnych o charakterze quasi–statystycznym była ogromna skala pominięć, powodowanych dążeniem do uniknięcia daniny podatkowej4.
Zainspirowani ideami oświecenia absolutystyczni władcy XVIII–wiecznej Europy rozumieli potrzebę usprawnienia skostniałych machin państwowych. Najbardziej „spektakularnym” i nowatorskim przykładem procesu wzmacniania
skuteczności struktur administracyjnych są pierwsze spisy ludności obejmujące
całe terytoria państw. Pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, uważane za spis
2
Zob. P. Laslett, Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Essays in Historical Generations,
Cambridge 1977, s. 193.
3
Zob. też uwagi na ten temat we fragmencie poświęconym granicom wieku starczego.
4
Np. w XV–wiecznym rejestrze poboru łanowego w województwie bełskim pominięto prawdopodobnie ok. 16% miejscowości; zob. Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 roku,
wyd. A. Janeczek, A. Świeżawski, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 39, 1992, nr 1,
s. 27–55.
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w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, przeprowadzono w Szwecji w roku 17495.
W Rzeczypospolitej pierwszy imienny spis obejmujący całość ludności został przeprowadzony w roku 17906. Pomimo swych niedoskonałości spisy są nieocenionym
źródłem dla badań społecznych, gospodarczych i demograficznych. Należy jednak
pamiętać, że obraz z nich wynikający jest jedynie chwilowym stanem nieprzerwanie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Podstawowy problem demografii historycznej to kwestia dysponowania źródłami, które zawierają znaczny zestaw na
bieżąco aktualizowanych informacji. Wymagania te spełniają m.in. spisy ewidencji
ludności.
Pierwsze przepisy dotyczące ewidencjonowania ludności na ziemiach polskich
wprowadzono w okresie Księstwa Warszawskiego. Z roku 1810 pochodzą: dekret
królewski oraz instrukcja ministra spraw wewnętrznych, regulujące nową procedurę7. W okresie Królestwa Polskiego kwestię ewidencjonowania ludności uregulowano w roku 1818 postanowieniem namiestnikowskim8 oraz instrukcją ministra
spraw wewnętrznych9. Uregulowania narzucały gminom miejskim i wiejskim obowiązek prowadzenia ksiąg obejmujących wszystkich ich mieszkańców, niezależnie
od wieku, profesji i wyznania.
Jedyna zachowana na Mazowszu księga zgodna z przepisami z roku 1818 pochodzi z miasta Piaseczna i jest podstawą prezentowanych badań10. Obejmuje dekadę
1842–1852 i wszystkie domy w Piasecznie o numerach od 2 do 141. Na wszystkich
kartach księgi znajduje się ten sam drukowany formularz składający się z następujących kolumn:
— numer domu,
— rodzaj domu: drewniany/murowany,
— imię i nazwisko,
— płeć (w osobnych kolumnach męska/żeńska, zaznaczanie odpowiedniej znakiem X),
— data urodzenia — w przeważającej liczbie wpisów zapisywanie w kolejnych,
mniejszych kolumnach w formie dzień/miesiąc/rok,
— „Ich postanowienie”— stan cywilny: wolna/wolny, zamężna/żonaty, wdowa/
wdowiec lub inne warianty tych formuł,
— „Stan urodzenia”: gminny, miejski, szlachecki, Żyd/Żydówka,
— „Jakiego wyznania”: katolik/katoliczka, mojżeszowego, ewangelickiego, prawosławnego,
— „Professja, rzemiosło, lub jakikolwiek sposób do życia” — np. przy rodzicach, przy
mężu, przy ojcu, służąca/służący, właściciel domu, parobek, gospodarz, szewc, kowal, krawiec, handlarz, ksiądz, czeladnik szewski itp.,
— „Miejsce ich urodzenia”,

5
S. Fogelson, Spisy i szacunki ludności, [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921–2002.
Wybór pism, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Warszawa 2002, s. 14.
6
J. Holzer, Powszechne spisy ludności: Świat–Europa–Polska, [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej
Polskiej 1921–2002..., s. 31.
7
Dokumenty datowane odpowiednio na 18 stycznia i 4 maja 1810 r., zob. W. Bagieński, Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX wieku, [w:] Archiwa, kancelarie, zbiory, t. 1, red. W. Chorążyczewski, R. Degena, K. Syta, Toruń 2005, s. 118.
8
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1818 r., t. 4, nr 18, postanowienie namiestnika Królestwa
Polskiego o księgach ludności z dnia 27 stycznia 1818 r.
9
APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.
10
Ibidem, sygn. 2351.
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— „Skąd przybyli” — zazwyczaj wpisywano w tej i poprzedniej kolumnie tylko
jedną nazwę miejscowości (np. w wypadku zamieszkiwania od urodzenia Piaseczna),
— „Adnotacye”: wszelkiego typu informacje na temat indywidualnych losów, np. dotyczące śmierci (często z datą i miejscem zgonu), poboru do wojska, przeniesienia
się do innej miejscowości, służby wojskowej lub zwolnienia z jej obowiązku.
Polskie ewidencje ludności nie były do tej pory wykorzystywane w szerzej zakrojonych badaniach historycznych. Zdaniem niektórych badaczy jest to źródło
o ograniczonej przydatności, co powoduje, iż nigdy nie zastąpią w badaniach wyników spisów ludności11. Obarczone są wieloma pominięciami wynikającymi między
innymi z niemożności dopilnowania obowiązku deklarowania każdej zmiany miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy zgłaszania zgonów12. Tego typu opinie są
niewątpliwie w znacznej mierze prawdziwe. Wydaje się jednak, iż w badaniach nad
historią społeczną okresów prestatystycznych i wczesnostatystycznych nie należy
z góry odrzucać żadnych tego typu źródeł. Przy zachowaniu dużej dozy krytycyzmu należy wziąć pod uwagę mnogość potencjalnych zastosowań ksiąg w sferze
demografii i socjologii historycznej.
Piaseczno leży w bezpośrednim sąsiedztwie obecnych południowych granic
Warszawy, po lewej stronie Wisły. Losy miasta i jego mieszkańców są podobne do
dziejów wielu innych mazowieckich ośrodków miejskich tej wielkości13. Od najwcześniejszych lat rozwoju jak w soczewce skupiały się tu wszystkie problemy i procesy
typowe dla Mazowsza i terytorium całej Rzeczypospolitej. Wyróżnić należy kilka
charakterystycznych okresów dziejów miasta. Po czasach dynamicznego rozwoju
w XVI i początkach XVII w. nastąpił długi okres upadku społeczno–gospodarczego o cechach typowych dla kryzysu XVII stulecia. Miasto lokowane jako ośrodek
administracyjny dla okolicznych dóbr książąt mazowieckich w XVI w. okazało się
zbyt małe dla napływu nowej ludności z okolicznych miejscowości i rozwijających
się ambicji mieszczan, szczególnie w sferze wytwórczości rzemieślniczej i gorzelnictwie. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i nierówna konkurencja ze strony miejscowej szlachty w podstawowej dla Piaseczna branży propinacyjnej spowodowały
ewolucję charakteru miasta w stronę ośrodka rolniczego.
Pierwsza połowa XVIII w. to nieudana próba przywrócenia Piasecznu roli centrum dworskiego, którym było u swego zarania. Jednocześnie dynamiczny rozrost
ogromnego ośrodka miejskiego, jakim stała się Warszawa, powodował, że dla części mieszkańców Piaseczno staje się wyłącznie czasowym przystankiem na drodze
do stolicy. Zupełnie nowym elementem w społecznym krajobrazie Piaseczna jest
pojawienie się pierwszych przedstawicieli społeczności żydowskiej, która w kolejnym stuleciu będzie stanowiła bardzo liczną część miejscowej struktury społecznej.
Piaseczno wkroczyło w okres zaborów, jako około tysiącosobowa społeczność głęboko zakorzeniona w przeszłości, a zarazem podlegająca procesom zmian dotąd
w niej nieobecnym.
11

S. Fogelson, op. cit., s. 13.
Ibidem.
13
Więcej na temat dziejów Piaseczna: T. Lalik, Piaseczno w dawnej Polsce XV–XVIII w. Przemiany struktury społeczno–gospodarczej, [w:] Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, red. J. Antoniewicz, Warszawa 1973, s. 9–170; E. Bagieńska, W. Bagieński, Szkice
z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001; iidem, Drugie szkice z dziejów miasta Piaseczna i okolic,
Piaseczno 2008.
12
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Zanim omówimy kwestię osób starych w interesującej nas społeczności, istotne
wydaje się zaprezentowanie jej podstawowych cech demograficznych. Księgę piaseczyńską corocznie sprawdzano na potrzeby lokalnej administracji wojskowej zajmującej się poborem rekrutów. Procedurze tej zawdzięczamy wiedzę na temat krótkookresowych zmian liczby ludności. Zgodnie z regulacjami prawnymi z 1818 r.
działania te prowadzone przez władze lokalne i delegację wojskową miały odbywać
się każdego roku w marcu14. Termin ten nie zawsze był dotrzymywany, przez co
odstępy pomiędzy podsumowaniami sięgały 15 miesięcy. Zamieszczone na końcowych kartach księgi „rekapitulacye” podsumowuje poniższa tabela.
Tabela 1. Ludność Piaseczna w latach 1843–1852
Data
przeprowadzenia
podsumowania15

Mężczyzn

Kobiet

Razem

Indeks jedno
podstawowy
(1843=100)

Współczynnik
feminizacji

październik 1843

500

509

1009

100,0

101,8

październik 1844

507

544

1051

101,9

107,2

styczeń 1846

516

504

1020

101,1

97,6

marzec 1847

516

547

1063

105,3

106,0

marzec 1848

538

600

1138

112,7

111,7

marzec 1849

563

614

1177

116,7

109,0

marzec 1850

550

611

1161

115,0

111,0

marzec 1851

553

624

1177

116,6

112,8

marzec 1852

610

716

1326

131,4

117,3

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.
15

Powstaje pytanie o przyczyny tak radykalnego przyspieszenia wzrostu liczby
ludności. Niemożliwe jest osiągnięcie przez tak niewielką społeczność tempa rozwoju demograficznego wyłącznie w wyniku szybkiego przyrostu naturalnego16.
Dość prawdopodobne wydaje się zatem zwiększenie tempa procesów wędrówkowych. Analiza księgi piaseczyńskiej z punktu widzenia miejsc pochodzenia nowych
mieszkańców skłania do postawienia tezy, iż miasto odgrywało rolę lokalnego
centrum migracyjnego. Najczęściej przy nazwiskach osób urodzonych poza Piasecznem występują nazwy pobliskich wsi. Należy również zauważyć, że w niemal

J. K. Janczak, Statystyka ludności Królestwa Polskiego 1815–1830, „Przeszłość Demograficzna
Polski” 14, 1983, s. 12. Procedurze tej poświęcony jest „Tytuł III. O rewizyach woyskowych”
postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego o księgach ludności z dnia 27 stycznia
1818 r., zob. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1818 r., t. 4, nr 18.
15
Według kalendarza gregoriańskiego.
16
Zdaniem badaczy XIX–wiecznych zjawisk demograficznych ogólny wzrost liczby ludności
w wyniku ruchu naturalnego mógł w ciągu roku wynosić nie więcej niż 1%; zob. I. Gieysztorowa, Trudne początki statystyki demograficznej Królestwa Polskiego, „Przeszłość Demograficzna
Polski” 14, 1983, s. 30.
14
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całym badanym okresie była to społeczność sfeminizowana, co jest tendencją charakterystyczną dla ośrodków miejskich ery preindustrialnej w całej Europie17.

Cezura starości
Znaczne kontrowersje w dyskursie o dziejach życia prywatnego wzbudza kwestia
definicji granic wieku starczego. W kontekście badań historycznych na szczególne
wyróżnienie zasługuje kategoria starości psychospołecznej określana jako etap cyklu
życiowego charakteryzujący się znaczącymi zmianami w procesach psychicznych —
objawiających się m.in. rezygnacją z wcześniej podejmowanych działań, poczuciem
zmniejszenia szans życiowych oraz kulturowym odrzuceniem. Równoległe działanie procesów biologicznych typowych dla wieku starczego ogranicza możliwości
przeciwdziałania niekorzystnym dla osób starych zmianom ich pozycji w strukturach społecznych i powrotu do sytuacji, w jakiej znajdowali się w wieku dojrzałym.
Interdyscyplinarne badania struktur demograficznych przeszłości oraz współczesności pozwoliły na wyznaczenie granicznego progu wieku starczego na okres
między 60. a 65. rokiem życia18. Nie ulega wątpliwości, że przekroczenie tej cezury
nie było w każdym przypadku równoznaczne z radykalną zmianą sytuacji życiowej.
Znacząca część populacji, przekraczając go, zachowywała role i pozycje społeczne
typowe dla ludzi znacznie młodszych. Utrzymywanie swojej pozycji po przekroczeniu krytycznej granicy starości zauważalne jest głównie wśród elitarnych kręgów
dawnych społeczeństw. Szczególnie wiele przykładów aktywności w późnych latach życia podsuwają historia polityczna i historia nauki. Część badaczy, opierając
się na założeniu o społecznym nieistnieniu zjawiska starości, uważa, iż nie należy
wpisywać tych przypadków w ramy kategorii osób starych, ponieważ nie byli oni
zaliczani do niej przez swoje otoczenie tak długo, jak pozostawali aktywni19. W takim wypadku moment ich całkowitego odejścia w sferę prywatności oznacza dla
historyków utratę ich z pola widzenia.
Dla badaczy jednym z najbardziej wymiernych kryteriów oceny wieku psychospołecznego jest usytuowanie w hierarchii społecznej. W badaniach nad strukturami rodzinnymi może to być pozycja w ramach gospodarstwa domowego20. Symbolicznym przejściem w okres starości wydaje się utrata pozycji głowy gospodarstwa
domowego przez dotychczasowego ojca rodziny i przejęcie tej funkcji przez jego
syna lub zięcia. Wokół tego zjawiska toczy się w historiografii długa i wciąż żywa
dyskusja. Część historyków postrzega ten moment jako niezwykle dramatyczny,
przynoszący radykalną zmianę pozycji społecznej osób starych. Badania tej sfery są
dla historii starości jednym z podstawowych zespołów zagadnień pozwalających na
wyciąganie daleko idących, całościowych wniosków na temat społeczności stosujących dany typ zachowań wobec osób starych.

17

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998, s. 53.
18
Na temat przyjętych w nauce progów starości: E. Rosset, Kiedy zaczyna się starość?, „Studia
Demograficzne” 55, 1979, s. 3–25; L. Henry, Techniques d’analyse en démographie historique, Paris
1980, s. 11.
19
Zarys badań dot. zjawiska długotrwałej aktywności politycznej m.in. w: J.–P. Bois, op. cit.,
s. 74–78.
20
Zob. np. M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998, s. 147–149.
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Według niektórych badaczy stosunków rodzinnych w minionych wiekach najczęściej występował model zachodnioeuropejski, w którym osoby starsze, oddając
dzieciom gospodarstwo domowe, opuszczały je i zakładały własne skromne gospodarstwa, często o charakterze komorniczym, lub osiedlały się w pobliżu rodziny,
licząc na jej wywiązywanie się z obowiązku opieki, w wielu wypadkach regulowanego specjalnymi zobowiązaniami. Zaletą tego modelu było uniknięcie lub zmniejszenie długotrwałego obciążenia ekonomicznego ciążącego na gospodarstwie domowym przejętym przez ich następców21.
Wedle drugiego modelu zachowań rodzinnych, dominującego prawdopodobnie w krajach Europy Wschodniej i Południowej, ludzie starzy pozostawali wraz
ze swoimi rodzinami do śmierci, pełniąc funkcje typowe dla głów gospodarstw domowych22.
Zgodnie z zarysowanymi na wstępie założeniami podejmijmy próbę określenia
liczby osób starych w społeczności Piaseczna. Jako najbardziej uzasadnione dotychczasowym dorobkiem historiografii wydaje się uznanie 60. roku życia za punkt graniczny wieku starczego.
Tabela 2. Liczba ludności w wieku powyżej 60 lat w społeczności Piaseczna
Rok
W stosunku do własnych szacunków
liczby ludności (w liczbach bezwzględnych
i procentach)
W stosunku do liczby ludności wykazanej
w corocznych podsumowaniach ewidencji

1843

1852

44
4,30%

56
4,07%

4,36%

4,22%

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Tabela 3. Struktura płci ludności w wieku powyżej 60 lat w społeczności Piaseczna
Rok

Mężczyzn

Kobiet

1843

22

22

1852

30

26

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Biorąc pod uwagę omawianą wcześniej wiarygodność źródła w zakresie oceny
liczby ludności, zdecydowałem się na umieszczenie obliczeń opartych na własnym
opracowaniu materiału źródłowego w odniesieniu do liczby ludności wykazanej w corocznych podsumowaniach dokonywanych przez delegacje wojskowe i burmistrzów.
Podsumowania nie prezentują struktury wieku, ale wyłącznie strukturę według płci.
Z tego powodu dla tych danych możliwe było wyłącznie oszacowanie procentowego
21

P. Laslett, Family and Household as Work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe
Compared, [w:] Family Forms in Historic Europe, eds R. Wall, J. Robin, P. Laslett, Cambridge
1983, s. 93.
22
E. A. Hammel, The Zadruga as Process, [w:] Household and Family in Past Time..., s. 335–375;
M. Kopczyński, op. cit., s. 160.
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udziału osób starych w odniesieniu do obliczeń własnych. Różnice w liczbie osób pomiędzy dwoma wyliczeniami wynoszą dla roku 1842: 14 osób, a dla 1852: 49. Nie sposób rozstrzygnąć, które dane należy uznać za bardziej wiarygodne. Wydaje się, że fakt
ten nie ma zasadniczego wpływu na wyciąganie końcowych wniosków badawczych.
Podstawowe szacunki prezentują nam raczej niewielką grupę osób starszych.
Dane te wymagają umieszczenia w kontekście porównawczym. Pozwoli to na ocenę
ich wiarygodności i stopnia typowości społeczności Piaseczna na tle innych ośrodków okresu preindustrialnego.
Tabela 4. Liczba ludności w wieku powyżej 60 lat w wybranych ośrodkach miejskich w 1791 r.
Mężczyźni

Kobiety

Razem

W stosunku do
całości populacji
(w procentach)

Olkusz

15

12

27

5,8%

Radziejów

26

15

41

7,2%

Praszka

22

21

43

6,9%

Wieluń

47

48

95

8,4%

175

223

398

7,2%

413

446

859

5,7%

Miasto/parafia
(w 1791 r.)

Parafia pw. NMP
w Krakowie
Parafia pw. św. Krzyża
w Warszawie

Źródło: C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998, s. 249–254.

Należy podkreślić, iż powyższe dane statystyczne zostały oparte na wynikach
pierwszego polskiego spisu powszechnego z lat 1790–1791. Dzieli je od analizowanej dekady okres przeszło 50 lat. Wydaje się jednak, iż warunki społeczne i sytuacja
demograficzna nie zmieniały się w sposób na tyle dynamiczny, aby nie można było
stosować tego rodzaju metody komparatywnej. Ponadto trzeba również nadmienić,
że przytoczona monografia jest jednym z najbardziej kompetentnych opracowań
z zakresu polskiej demografii historycznej, co niewątpliwie zwiększa wiarygodność
tych danych i ich użyteczność w porównaniach.
Zestawienie przytoczonych danych z wynikami badań nad księgą piaseczyńską
skłania do wyciągnięcia kilku podstawowych wniosków. Co najbardziej charakterystyczne — grupa ludzi po 60. roku życia była w Piasecznie relatywnie niewielka.
W porównywalnych wielkością i charakterem ośrodkach miejskich schyłku Rzeczypospolitej odsetek osób starych był dość zróżnicowany, lecz nigdzie nie był niższy
niż w Piasecznie. Fakt ten przeczy ogólnej tezie o stopniowym zwiększaniu się liczby ludzi starych w społeczeństwach europejskich od około połowy XVIII stulecia23.
Przesądzanie wiarygodności przytoczonych danych przekracza merytoryczne ramy
niniejszej analizy, jednak na ich korzyść wypada porównanie z przekrojowymi badaniami dotyczącymi innych krajów europejskich. Według nich odsetek ludzi starych w okresie między końcem XVIII stulecia a połową kolejnego wahał się pomię-

23

E. Rosset, Trwanie życia ludzkiego, Wrocław 1979, s. 189–214.
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dzy ok. 6 i 9%24. Na uwagę zasługują także inne rezultaty badań. Według źródeł
spisowych z roku 1846 dotyczących społeczności żydowskiej w Suwałkach odsetek
osób powyżej 60. roku życia wynosił zaledwie 2%25. Autor monografii uważa, iż jest
to wynik co najmniej dwukrotnie zaniżony26.
Podsumowując, można zaryzykować tezę, że liczebność grupy osób starych znacząco różniła się w zależności od oddziaływania wielu różnego typu czynników
społecznych. W przypadku badań nad konkretnymi społecznościami jako czynnik
najbardziej wpływający na jej rozmiary wyróżnić można wielkość i charakter danego ośrodka. Jak wspomniałem, Piaseczno przeżywało w badanym okresie dynamiczne przemiany demograficzne przejawiające się wzrostem liczby ludności. Była
to społeczność młoda, złożona w znacznej mierze z migrantów, w której ludzie starzy nigdy nie stanowią istotnej liczebnie grupy.
Druga znacząca prawidłowość to porównywalna liczba kobiet i mężczyzn. Zaskakuje to z pozoru w kontekście powszechnie akceptowanej prawidłowości demograficznej, według której znacznie więcej kobiet niż mężczyzn dożywało sędziwego wieku. Przeczą temu liczne wyniki badań. Podobne zjawisko występuje we
wszystkich wymienionych ośrodkach oraz w cytowanych studiach Lasletta. Mamy
do czynienia ze zjawiskiem charakterystycznym dla okresu preindustrialnego. Do
około połowy XIX stulecia w grupie osób starych występowała równowaga płci.
Później nastąpiło znaczące rozejście się obu wartości, skutkujące wyraźną przewagą
kobiet27. Z tego powodu Piaseczno uznać należy za modelowy przykład tendencji
demograficznych typowych dla wielu zbadanych społeczności preindustrialnych.
Jedną z najważniejszych metod sprawdzających wiarygodność danych demograficznych dla okresu preindustrialnego jest ustalenie dokładnej struktury wieku
ludności. Działanie to w przypadku badań nad osobami starszymi służy sprawdzeniu wiarygodności informacji na temat ich wieku.
Jedną z najczęściej występujących cech źródeł demograficznych typu spisowego z okresu prestatystycznego jest zjawisko skupienia wieku. Z reguły nadmierna koncentracja występuje wokół wartości zakończonych cyframi 0 lub 1, częściej
wśród kobiet niż mężczyzn28. Tendencja ta z reguły jest wyjaśniana na dwa sposoby. Zaokrąglanie wynikało ze słabej orientacji co do własnego wieku, niekoniecznie
wynikającej z braku wykształcenia, lecz raczej nieprzywiązywania do tego większego znaczenia. Często istotną rolę odgrywał czynnik ekonomiczny; przekroczenie określonej prawnie granicy wieku starczego skutkowało zwolnieniem z opłat
fiskalnych29. Jak widać w powyższej tabeli, skupienie wieku zupełnie nie występuje
w ewidencji piaseczyńskiej. Wynika to z procedury dokładnego określania daty narodzin (być może weryfikowanych przez władze municypalne przy pomocy innych
źródeł, np. ksiąg parafialnych), typowej dla spisów o nowoczesnym charakterze.

24

P. Laslett, Family Life..., s. 193.
A. Markowski, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008, s. 172.
26
Ibidem, s. 173.
27
P. Laslett, Family Life..., s. 193.
28
C. Kuklo, Ludzie starzy w miastach i miasteczkach u schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej, [w:] Gospodarka, ludzie, władza, red. M. Kopczyński, A. Mączak, Warszawa 1998, s. 141.
29
Zob. A. Markowski, op. cit., s. 173. W strukturze wieku tamtejszej grupy Żydów po 60. roku
życia występowało ogromne skupienie wieku (sięgające 36%) dla wieku 61 lat, którego przekroczenie oznaczało zwolnienie z niektórych form opodatkowania.
25
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Tabela 5. Struktura wieku ludności Piaseczna powyżej 60. roku życia w 1843 r.
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

60

—

—

3

13,6

3

61

1

4,6

1

4,6

2

62

2

9,1

2

9,1

4

63

1

4,6

2

9,1

3

64

2

9,1

3

13,6

5

65

2

9,1

1

4,6

3

66

2

9,1

2

9,1

4

67

—

—

—

—

—

68

—

—

1

4,6

1

69

1

4,6

1

4,6

2

70

1

4,6

1

4,6

2

71

1

4,6

—

72

—

—

1

4,6

1

73

—

—

—

—

—

74

1

4,6

2

9,1

3

Powyżej 75 lat

8

36,4

2

9,1

10

Razem

22

100

22

100

44

1

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Samotna starość na marginesie społeczności?
Kategorie starości i samotności wydają się ze sobą blisko związane, przez co często
są traktowane jako wspólny przedmiot dociekań historiografii. Zasadnicze kierunki badań tej sfery życia społecznego wyznaczyły wyniki klasycznych badań Petera
Lasletta i Zespołu Historii Zaludnienia i Struktur Społecznych30. Zdefiniowano samotną starość jako doświadczenie typowe przede wszystkim dla biografii ogromnej
części kobiet, które osiągnęły zaawansowany wiek, powodowane wdowieństwem,
porzuceniem przez męża, separacją lub stanem definitywnego celibatu31.
Szczególnie istotne pytania badawcze dotyczą źródeł utrzymania kobiet samotnych i podejmowanych przez nich zajęć. Ten typ dociekań stał się jednym z najbardziej płodnych badawczo, a jednocześnie wzbudzającym najsilniejsze kontrowersje.
Osią podejmowanych polemik stało się pytanie o rozmiary zjawiska aktywności
30

Syntetyczne podsumowanie wyników badań tak zwanej grupy Cambridge: P. Laslett, Family Life..., s. 174–213.
31
Do kategorii celibatu definitywnego zaliczane są nigdy niezamężne kobiety po 50. roku
życia.
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zawodowej kobiet samotnych. Część historyków wskazywała na przykłady mające dowodzić znaczącej niezależności ekonomicznej tej kategorii kobiet, a nawet ich
dominację w wielu dziedzinach, takich jak drobny handel czy służba domowa32.
Z drugiej strony zwracano uwagę na potężny rozrost, szczególnie w wielkich ośrodkach miejskich epoki nowożytnej, różnego rodzaju instytucji charytatywnych powołanych do opieki nad osobami starszymi i samotnymi33.
Jednym z najważniejszych zagadnień w badaniach nad starością jest miejsce
zajmowane przez osoby stare w strukturach gospodarstw domowych. Zgłębianie
tej sfery demografii historycznej służy zrozumieniu położenia ludzi starych. Podstawowe pytania badawcze dotyczą ich warunków bytowych, źródeł utrzymania
kontaktów rodzinnych i przyczyn samotności. Podstawą analizy jest wyodrębnienie grupy gospodarstw domowych, w których żyły osoby powyżej 60. roku życia.
Wpisanie osób starych w ramy typologii form rodzinnych będzie służyło określeniu
ich strukturalnego umiejscowienia. Najlepszym narzędziem do zarysowania wstępnej klasyfikacji typów gospodarstw domowych dla interesującej nas kategorii społecznej będzie klasyfikacja gospodarstw domowych autorstwa Petera Lasletta i jego
współpracowników34.
Tabela 6. Obecność osób starych w poszczególnych typach gospodarstw domowych w roku
1843
Typ gospodarstwa domowego
(uproszczona klasyfikacja
Lasletta)

Mężczyźni

Kobiety

Razem

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

1

4,5

8

36,4

9

100

1a. Wdowiec/wdowa

—

0,0

5

22,7

5

100

1b. Kawaler/panna

1

4,5

3

13,6

4

100

14

63,6

10

45,5

24

100

3a. Małżeństwa bezdzietne

5

22,7

6

27,2

11

100

3b. Małżeństwa z dziećmi

Samotne, w tym:

Rodziny małżeńskie, w tym:

9

40,1

2

9,1

11

100

3c. Wdowiec z dziećmi
3d. Wdowa z dziećmi

—

—

2

9,1

2

100

Rodziny rozszerzone

7

31,8

4

50,0

11

100

22

100

22

100

44

100

Ogółem

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

32
A. Karpiński, Przekupki, kramarki, straganiarki. Zakres feminizacji drobnego handlu w miastach
polskich w XVI i XVII w. (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 38, 1990, nr 1–2, s. 81–91; idem, Żeńska służba domowa w miastach polskich w drugiej
połowie XVI i XVII w., [w:] Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX,
red. J. Sztetyłło, Warszawa 1992, s. 41–61.
33
Przykład polskich badań dotyczących późnej epoki nowożytnej: C. Kuklo, Kobieta samotna
w społeczeństwie..., s. 184–209.
34
Szczegółowe omówienie typologii Lasletta: Household and Family in Past Time..., s. 28–32,
w historiografii polskiej m.in. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 149–156.
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Zastosowana forma klasyfikowania gospodarstw domowych wymaga kilku
słów komentarza. Z racji niewielkich rozmiarów badanej grupy zdecydowano się
na wprowadzenie uproszczeń, takich jak pominięcie podtypów gospodarstw domowych wśród rodzin rozszerzonych. Osoby stare są obecne niemal wyłącznie
w gospodarstwach domowych, które mogłyby być identyfikowane jako rozszerzone
wstępnie (podtyp 4a).
W przypadku kategorii rodzin małżeńskich ich rozumienie w badaniach nad starością jest siłą rzeczy dość specyficzne. Małżeństwa z dziećmi (podtyp 3b) w większości wypadków odzwierciedlają strukturę, w której dzieci znajdują się u progu
usamodzielnienia lub sprawują opiekę nad starzejącymi się rodzicami, wciąż pozostającymi nominalnie głowami gospodarstwa domowego. Źródło nie pozwala na
rozstrzyganie kwestii stałej biologicznej bezdzietności par małżeńskich (podtyp 3a)
lub faktu pełnego usamodzielnienia się dzieci i opuszczenia przez nie gospodarstwa
domowego. Z powodu niewystępowania innych typów gospodarstw domowych
zostały one pominięte w powyższej tabeli. Pomimo licznych zastrzeżeń co do wiarygodności danych dla roku 1852 wydaje się, iż można dokonać próby porównania
obu sytuacji demograficznych.
Tabela 7. Obecność osób starych w poszczególnych typach gospodarstw domowych w roku
1852
Typ gospodarstwa domowego
(uproszczona klasyfikacja
Lasletta)

Mężczyźni

Kobiety

Razem

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

Samotne, w tym:

3

10,0

11

42,3

14

100

1a. Wdowiec/wdowa

1

3,3

10

38,5

11

100

1b. Kawaler/panna

2

6,7

1

3,8

3

100

19

63,3

8

30,8

27

100

3a. Małżeństwa bezdzietne

3

10

—

—

3

100

3b. Małżeństwa z dziećmi

3. Rodziny małżeńskie, w tym:

13

43,3

3

11,5

16

100

3c. Wdowiec z dziećmi/
3d. Wdowa z dziećmi

3

10

5

19,2

8

100

4. Rodziny rozszerzone:

8

26,7

7

26,9

15

100

30

100

26

100

56

100

Ogółem

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Zastrzeżenia co do wiarygodności źródła mogą budzić znaczące, sięgające 25%
różnice w proporcjach dla danych z lat 1843 i 1852. Prawidłowość ta nie wynika
ze znacznej niedokładności źródła, lecz pojawienia się swoistego efektu bazy. Zmiana liczebności jednej z kategorii lub podtypów w ciągu jednej dekady o kilkanaście
osób tworzy znaczącą różnicę statystyczną. Bardzo niewielkie rozmiary badanej
zbiorowości powodują swego rodzaju zaciemnienie faktu jej rzeczywistej stabilności.
Zaprezentowane dane nasuwają oczywiste spostrzeżenie o niezwykle istotnej
różnicy w sytuacji rodzinnej kobiet i mężczyzn. Osiągnięcie wieku starczego oznaczało dla kobiet znacznie większe niż dla mężczyzn ryzyko spędzenia reszty życia
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w stanie trwałej samotności. Szczególnie charakterystyczna jest różnica w kategorii
osób owdowiałych mieszkających samotnie. Mężczyźni są w niej reprezentowani zaledwie symbolicznie, podczas gdy dla kobiet jest to niemal najpowszechniej
występujący typ gospodarstwa domowego w obu porównywanych momentach.
Podobna tendencja występuje w innych populacjach wzbudzających zainteresowanie badaczy. Najobszerniejsze badania dotyczące zjawiska samotności kobiet
na ziemiach polskich wskazywały, że jedynie 1/3 z nich po przekroczeniu granicy
60. roku życia zamieszkiwała w strukturach pełnej rodziny35. Jednym z głównych
powodów tego stanu było posiadanie przez mężczyzn nieporównywalnie większej
szansy na ponowne założenie małżeństwa w przypadku śmierci współmałżonka.
Niestety charakter posiadanych danych źródłowych nie pozwala na rozstrzyganie,
czy taka tendencja występowała również w społeczności Piaseczna. Trudno jednak
przypuszczać, aby mogła ona być w tej kwestii radykalnie odmienna.
Porównywalna liczba kobiet i mężczyzn zamieszkiwała czwarty typ gospodarstw
domowych. Może to stanowić potwierdzenie tezy, według której dla obu płci zamieszkiwanie wraz z dorosłymi dziećmi w ramach jednej „wspólnoty stołu” stanowiło najbardziej pożądane zabezpieczenie sytuacji bytowej w późnych latach życia36.
Uwagę zwraca także znacząca różnica pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w kategorii małżeństw z dziećmi. Wydaje się, iż wynika ona z różnic w wieku pomiędzy
małżonkami. Względy biologiczne sprawiały, że w takich wypadkach kobieta była
młodsza od swojego męża. Również różnicą wieku tłumaczyć należy częstsze występowanie podtypu 3d (wdowich gospodarstw domowych) niż 3c (gospodarstw
domowych wdowców). Na barki kobiet po śmierci ich mężów spadał obowiązek
opieki nad dorastającymi dziećmi.
Jak już wspomniano, dla nakreślenia pełnego obrazu rodzinnej sytuacji osób starych konieczne jest podjęcie próby określenia ich pozycji w ramach struktur gospodarstw domowych. Można oczekiwać, że posłuży to do odpowiedzi na fundamentalne
pytania badawcze dotyczące form utrzymania się osób w zaawansowanym wieku, ich
stosunków rodzinnych, znaczenia i roli ich obecności w gospodarstwach domowych.
Formularz księgi piaseczyńskiej nie określa wprost pozycji członków gospodarstw domowych. Znacząco jednak ułatwia ich zdefiniowanie poprzez możliwość
jednoczesnego zastosowania dwóch zapisów dotyczących stanu cywilnego i wykonywanego zajęcia.
Omówienie powyższego zestawienia należy poprzedzić oceną wiarygodności
danych dla roku 1852. Obserwujemy w nich radykalną tendencję wzrostu liczebności kategorii głów gospodarstw domowych. Co szczególnie istotne, dotyczy ona obu
płci. Spada z kolei liczba komornic wśród kobiet. Wskazywałoby to na zaistnienie
w ciągu 10 lat dość radykalnej tendencji usamodzielnienia się osób starych. Nic jednak nie wskazuje na możliwość jej wystąpienia. Sytuacja demograficzno–społeczna
nie zmieniła się ani w całej społeczności w Piasecznie, ani w interesującej nas grupie
na tyle znacząco, aby mogło to wpłynąć na głębsze przemiany. Jak podkreślono na
wstępie, zjawiska takie jak sposób życia ludzi starych nie podlegają szybkim zmianom. Przemiany tego rodzaju zachodzą najszybciej w okresie radykalnych przeobrażeń, np. w wyniku industrializacji37.
35

Zob. C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim..., s. 147–151.
P. Laslett, Family Life and Illicit Love..., s. 213.
37
O procesie dostosowywania się struktur gospodarstw domowych osób starych na skutek
oddziaływania zmieniających się warunków gospodarczych: M. Anderson, Household Struc36
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Tabela 8. Pozycja osób powyżej 60. roku życia w obrębie gospodarstw domowych w roku
1843
Mężczyźni

Pozycja w obrębie gospodarstwa
domowego

L.b.

Głowa gospodarstwa domowego

15

„Przy mężu”

Razem

L.b.

%

L.b.

%

68,2

7

31,9

22

100

—

—

7

31,9

7

100

Krewny

4

18,2

1

4,6

5

100

Komornik/komornica

2

9,1

6

27,3

8

100

Służący/służąca

1

4,6

1

4,6

2

100

22

100

22

100

44

100

Ogółem

%

Kobiety

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Tabela 9. Pozycja osób powyżej 60. roku życia w obrębie gospodarstw domowych w roku
1852
Mężczyźni

Kobiety

Razem

Pozycja w obrębie gospodarstwa
domowego

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

Głowa gospodarstwa domowego

25

83,3

13

50,0

38

100

„Przy mężu”

—

—

6

23,1

6

100

Krewny

2

6,7

5

19,2

7

100

Komornik/komornica

2

6,7

2

7,7

4

100

Służący/służąca

1

3,4

—

—

1

100

30

100

26

100

56

100

Ogółem

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Odmienność obu sytuacji można przypisać zjawisku nazwanemu już wcześniej
efektem bazy: niewielkie rozmiary grupy powodują, że każda zmiana wywołuje
znaczący efekt statystyczny. Prawdopodobnie jednak mamy tu do czynienia z rezultatem jednego z niedostatków księgi piaseczyńskiej. Nie była ona aktualizowana
na tyle dokładnie, aby odzwierciedlać zmiany statusu tak niewielkiej grupy. Osoba
będąca w roku 1842 przed granicą 60. roku życia przekraczała ją w okresie kolejnego dziesięciolecia, zachowując w większości wypadków swe nieaktualne już zapisy
określające jej miejsce w strukturach gospodarstwa domowego. Wady tej nie sposób
skorygować metodami statystycznymi, co niestety ogranicza możliwość porównywania stanu z obu badanych momentów.

ture and the Industrial Revolution; Mid–nineteenth–century Preston in Comparative Perspective,
[w:] Household and Family in Past Time..., s. 215–236.
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Starość i samotność w Piasecznie w połowie XIX wieku

Dla nakreślenia możliwie pełnego obrazu sytuacji niezależności osób starszych
niezbędne jest oszacowanie liczebności prowadzonych przez nich gospodarstw domowych.
Tabela 10. Przeciętna liczebność gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby po
60. roku życia w roku 1843
Mężczyźni

Kobiety

4,4

1,5

Źródło: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.

Powyższe zestawienie potwierdza jedną z najczęściej spotykanych prawidłowości w studiach nad gospodarstwami domowymi, według której kobiety stały na czele gospodarstw typowych dla osób samotnych, składających się zwykle z nie więcej
niż dwóch osób. Podobną sytuację spotykamy w innych ośrodkach, gdzie też obserwujemy ogromną przepaść w liczebności gospodarstw domowych kierowanych
przez kobiety i mężczyzn38. Wskaźniki te należy traktować jako kolejną przesłankę
potwierdzającą znaczącą odmienność sytuacji życiowej starych kobiet i mężczyzn
wyrażającą się także poprzez warunki zamieszkania.
Innym istotnym wskaźnikiem dla oceny niezależności ekonomicznej jest pozycja zawodowa. Można ją scharakteryzować dzięki występującym w źródle informacjom o wykonywanym zajęciu lub źródle utrzymania większości przedstawicieli badanej kategorii. Są wśród nich rzemieślnicy, krawcy, szewcy, piekarze,
ale także, szczególnie wśród osób samotnych, wyrobnicy, czyli różnego rodzaju
pracownicy najemni.
Wśród obu płci powszechnie występującą formą utrzymania jest posiadanie
nieruchomości. W niemal wszystkich takich wypadkach jest to zamieszkiwany
przez nich dom wynajmowany innym rodzinom lub komornikom. Tego typu forma utrzymania jest typowa dla okresu preindustrialnego. Wynajmowanie własnej nieruchomości zapełniało swoistą lukę ekonomiczną powstałą po utracie
możliwości prowadzenia innej działalności lub śmierci współmałżonka. Stąd też
współzamieszkiwania w tego rodzaju gospodarstwach domowych osób niespokrewnionych. W przypadku ośrodków wielkości Piaseczna współzamieszkiwanie
z osobami spoza rodziny było zaledwie odblaskiem powszechności tego zjawiska
w wielkich miastach39. Niezależnie od skali tego rodzaju zachowań należy zauważyć, że zawsze były determinowane dążeniem do zachowania „za wszelką cenę”
niezależności ekonomicznej.

Uwagi podsumowujące. Czy starość była przełomem?
Dzieje starości są jednym z najtrudniejszych metodologicznie obszarów badawczych demografii historycznej. Wymagają od badacza podejścia interdyscyplinarnego; objęcia swoimi dociekaniami różnych zagadnień: sfery ekonomicznej, kontaktów rodzinnych, aktywności społecznej osób starszych, a nawet sfery mentalności

38
39

C. Kuklo, Ludzie starzy w miastach..., s. 151.
Idem, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim..., s. 124–125.
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tej zróżnicowanej kategorii społecznej. Dla ich kompetentnej analizy kluczowe jest
wyczulenie badacza na odmienność świata przeszłości od tego, który jest jego udziałem. Nakładanie współczesnych standardów i wyobrażeń na rzeczywistość minionego świata stwarza w jeszcze większym stopniu niż w innych dziedzinach ryzyko
wykreowania fałszywego obrazu rzeczywistości. Zagrożenie to jest tym większe, że
ludzie starzy są w swojej przytłaczającej masie grupą milczącą, pod tym względem
przypominają raczej kategorię osób młodocianych niż te w sile wieku.
Wydaje się jednak, że podjęcie próby analizy tego zagadnienia zarówno dla wielkich zbiorowości, jak i małych, lokalnych społeczności przynosi interesujące rezultaty. Szczególnie wysoko należy oceniać możliwość poznania cech strukturalnych
tej grupy. Pozwala to wyróżnić dominujące w danej zbiorowości tendencje kształtujące życie ludzi starych. W przypadku Piaseczna wydaje się, że udało się naświetlić
trzy typowe dla tej społeczności trendy demograficzno–społeczne:
— Istotną statystycznie odmienność pozycji rodzinnej kobiet: znacznie rzadziej niż
mężczyźni były one głowami gospodarstw domowych; odmienność struktur ich
gospodarstw domowych.
— Dążenie osób starszych do zachowania niezależności w sferze ekonomiczno–
społecznej.
— Wschodnioeuropejski model przejmowania gospodarstw domowych przez młodych.
Wydaje się, iż dzięki zarysowaniu tych powiązanych ze sobą prawidłowości
można zaryzykować udzielenie odpowiedzi na problem postawiony w tytule niniejszego rozdziału. Dzięki znaczącemu poziomowi niezależności ekonomicznej ludzie starzy, szczególnie mężczyźni, nie znajdowali się na marginesie piaseczyńskiej
społeczności. Można wręcz powiedzieć, iż dla większości starość nie stanowiła dramatycznego przełomu. Z punktu widzenia omawianego w początkach niniejszego
artykułu pojęcia tak zwanej starości psychospołecznej stwierdzić można, że moment
krytycznego przejścia, zmiany statusu społecznego następował stosunkowo późno,
często na tyle, iż nie jest on uchwytny źródłowo.
Co najistotniejsze, starość w małej społeczności Piaseczna nie była równoznaczna
z doświadczeniem samotności. Większa część ludzi starych pozostawała w strukturach rodzinnych gospodarstw domowych, często stojąc na ich czele. Umieszczenie
tej sfery społecznej Piaseczna na tle porównawczym podobnych do niego ośrodków
nie tworzy obrazu jego wyjątkowości, stanowi ono raczej typowy przykład społeczności tej wielkości i tego okresu dziejów społecznych.
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Starzenie się ludności i ludzie starzy
w wielkomiejskim Szczecinie w dobie transformacji
demograficznej w latach 1890–1939.
Przekrojowe spojrzenie

D

Przesłanki badań

laczego Szczecin? Dlaczego lata 1890–1939? Jest kilka ważnych powodów, które przesądzają o takim a nie innym wyborze miejsca i czasu. Zacznijmy od tego
ostatniego, gdyż ma on pierwszorzędne znaczenie dla opisu faktów. Z demograficznego punktu widzenia przełom XIX i XX stulecia dla wielu krajów europejskich
stanowił czas rewolucyjnych zmian ludnościowych, jeśli spojrzeć nań z perspektywy tzw. długiego trwania. Wówczas bowiem dokonało się przejście od reprodukcji
rozrzutnej do reprodukcji oszczędnej, któremu towarzyszył niebywały w dziejach,
dynamiczny i stosunkowo długotrwały wzrost liczby ludności w formie krzywej
logistycznej1. Innymi słowy, mówiąc w uproszczeniu, intensywność zgonów oraz
ich poziom wahań w czasie i przestrzeni uległy widocznemu obniżeniu przy równocześnie szybciej postępującym regresie liczby urodzeń (wykres 1)2. Owa rewolucja polegała zasadniczo na tym, że już nie musiało przychodzić na świat tak wiele

1
W epokę przemian wprowadza: M. Livi Bacci, Europa und seine Menschen. Eine Bevölkerungsgeschichte, München 1999 (tłumaczenie z włoskiego R. Seuß), s. 165–212 (rozdział: Die grosse
Umgestaltung (1800–1914)). Wieloaspektowe podsumowanie zagadnienia modernizacji demograficznej daje: Teoria przejścia demograficznego, red. M. Okólski, Warszawa 1990, passim. Na
temat różnych modeli transformacji demograficznej zwięźle wypowiada się: R. Mackensen,
Theoretische Erwägungen zur Vielgestaltigkeit des „Demographischen Übergangs”, [w:] Bevölkerungsgeschichte, W. Köllmann (Hg.), Köln 1972, s. 76–84. Syntetyczne opisanie starości w kontekście demografii przeszłości kreśli: J. Ehmer, Sozialgeschichte des Alters, Frankfurt am Main
1990, s. 196–211. Wreszcie nie sposób tu nie wymienić dwóch prac Edwarda Rosseta, stanowiących nadal, mimo upływu czasu, kompendium wiedzy o ludziach starych i starzeniu się
ludności: E. Rosset, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Warszawa 1959; idem,
Ludzie starzy. Studium demograficzne, Warszawa 1967. Ogólnie mówiąc, literatura przedmiotu
jest bardzo obszerna, a prezentowany wybór — wielce subiektywny.
2
Preußische Statistik 118 (1890), s. 24, 54–55; 124 (1891), s. 24, 54–55; 132 (1892), s. 24, 54–55; 135
(1893), s. 24, 54–55; 139 (1894), s. 24, 54–55; 145 (1895), s. 24, 52–53; 152 (1896), s. 24, 52–53; 157
(1897), s. 24, 52–53; 162 (1898), s. 24, 52–53; 166 (1899), s. 24, 52–53; 171 (1900), s. 50–51 (obliczenia własne dla lat 1890–1900); Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1938, s. 10–11.
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Wykres 1. Rozrodczość i umieralność w Szczecinie w latach 1890–1938

Uwaga: w latach 1914–1918 umieralność nie obejmuje zgonów osób wojskowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 2.

dzieci jak niegdyś, by stan populacji mógł być utrzymany lub zwiększony. W tym
samoregulującym się procesie, dla którego zaistnienia pojawiło się wiele przesłanek,
wraz ze zmniejszającą się liczbą urodzeń i wzrostem oczekiwanego przeciętnego
trwania życia, szczególnie w najmłodszych grupach wiekowych, rodziła się starość
demograficzna; nadciągała pierwsza siwowłosa rewolucja3. Opisując ją, warto mieć
na uwadze odmienną sytuację pokoleń objętych lub nie systemem ubezpieczeń socjalnych. Otóż w 1890 r. w Niemczech weszło w życie prawo o rentach i emeryturach, które początkowo swym zasięgiem objęło część osób w wieku 70 i więcej lat.
W 1916 r. wymagany próg do nabycia świadczeń został obniżony do 65. roku życia4.
O ile wskazanie w życiu człowieka momentu, w którym zaczyna się starość,
wzbudzać może wiele wątpliwości, to nie wywoła chyba większych dyskusji stwierdzenie, że jej kres jest równoznaczny ze śmiercią. Przyczyna zgonu to dla badań
nad starością ważna cecha demograficzna. Naznaczona jednak subiektywizmem.
Dokładność jej określenia zależy bowiem od wielu czynników, na przykład stanu
wiedzy lekarskiej, dostępności usług medycznych, rozwoju sieci placówek leczni3

Sformułowanie zaczerpnięte z pracy: J.–P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych
emerytur, Warszawa 1996 (z francuskiego przełożyła K. Marczewska), s. 236.
4
Ch. Conrad, Vom Greis zum Rentner. Der Strukturwandel des Alters in Deutschland zwischen
1830 und 1930, Göttingen 1994, s. 245, 266.
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czych, zainteresowania stanem zdrowia oraz samowiedzą i wielu innych. Statystyka przyczyn zgonów, pomijając tu jej zróżnicowanie klasyfikacyjne w czasie i przestrzeni, wymaga więc ostrożności przy formułowaniu na jej podstawie wniosków.
Ale za jej wykorzystaniem w niniejszych badaniach przemawia kilka faktów. Po
pierwsze, w Szczecinie i w kilku innych większych miastach Prus już w 1871 r.
wprowadzono obligatoryjny ogląd zwłok przez lekarzy5; po drugie, ludność niezamożna była tu objęta podstawową opieką lekarską przez tak zwanych lekarzy
dla ubogich (Armen–Ärzte), utrzymywanych z kasy miejskiej; po trzecie, od 1889 r.
w granicach miasta zaczął prowadzić działalność nowoczesny Szpital Miejski na
Pomorzanach, funkcjonujący na zasadach polikliniki6. Wszystko to nie pozostało
bez wpływu na dokładność oceny przyczyn zgonów, przekładając się na polepszenie statystyki, której jakość poprawiła się także na początku lat 90. XIX w. wskutek
urzędowej weryfikacji osób legitymujących się metryką długowieczności. Działania
kontrolne przyniosły bowiem wymierne efekty w postaci odnotowania w spisach
powszechnych mniejszej liczby osób dożywających 90 czy stu lat, w Szczecinie —
dodajmy — bardzo rzadko lub w ogóle niespotykanych7. Nie bez powodu wspomniano tu o wieku, cesze najczęściej stosowanej do arbitralnego wydzielenia grupy
osób starych8. W pruskiej statystyce przyczyn zgonów w odniesieniu do Szczecina
wiek zmarłych osób pojawił się na powrót w 1890 r.9, ponieważ w tym roku spisowym stolica Pomorza Zachodniego przekroczyła wymagany próg ludnościowy
stu tysięcy mieszkańców10, wchodząc zarazem do grupy ośrodków wielkomiejskich, by przed wybuchem II wojny światowej liczyć już 268,4 tys. ludności11. Wraz
ze wzrostem zaludnienia, patrząc tym razem z czysto statystycznej strony, rosła
też wartość poznawcza współczynników demograficznych; osłabł bowiem wpływ
czynników losowych na kształtowanie się poziomu zdarzeń demograficznych12, co
również czyni bardziej rzetelną analizę danych w okresie 1890–1939.
5
Por. J. Vögele, Sozialgeschichte städtischer Gesundheitsverhältnisse während der Urbanisierung,
Berlin 2001, s. 64, przyp. 178.
6
Zob. Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydział Prezydialny Rejencji Szczecińskiej,
sygn. 8109 (inserowany: Denkschrift über die Entwicklung des städtischen Krankenhauses zu Stettin in den zwanzig Jahren 1889–1908, Stettin 1910, s. 1–16 [wyd. Magistrat. Krankenhaus–Deputation]).
7
Preußische Statistik 121, 2 (1890), s. 108–109, 112–113, 116–117, 120–121; 148, 2 (1895), s. 113–
119; 177, 1 (1900), s. 217–223; 206, 1 (1905), s. 211–217; Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin
1912, s. 6–7; 1927, s. 7–8; 1934, s. 7; Statistik des Deutschen Reischs 552, 2 (1939), s. 119.
8
Zwięzłe wprowadzenie w zagadnienia metodologiczne daje: J. T. Kowaleski, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] Starzenie się ludności Polski. Między demografią
a gerontologią społeczną, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź 2008, s. 89–110.
9
Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55. Przed 1890 r. wyniki statystyki przyczyn zgonów
w nowym, bardziej szczegółowym ujęciu w podziale na płeć i wiek zmarłych opublikowano
w Statystyce Prus dla lat 1875–1877. Zob. Preußische Statistik 43 (1875), s. 198–199; 46 (1876),
s. 210–211; 50 (1877), s. 194–195. W sprawozdaniach magistratu Szczecina pojawiają się one
zaczynając od 1886 r., w którym to miasto weszło do grona ośrodków wielkomiejskich.
Zob. Bericht über Verwaltung der Gemeinde– Angelegenheiten der Stadt Stettin 1886/1887, s. 52–53;
1887/1888, s. 38–39; 1888/1889, s. 34–35; 1889/1890, s. 36–37.
10
Na temat rozwoju ludnościowego Szczecina: B. Lembke, Großstadt — Entwicklung Stettins
1871–1910, Danzig 1933.
11
Statistik des Deutschen Reischs 552, 1 (1939), s. 46.
12
Por. E. Vielrose, Elementy ruchu naturalnego ludności, Warszawa 1961, s. 18–44.
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Mapa tematyczna 1. Zróżnicowanie ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich
liczących 5 tys. i więcej ludności obecnej w 1890 r.
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Mapa tematyczna 2. Zróżnicowanie ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich
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Kartogram 1. Indeks starości w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich liczących 5 tys. i więcej ludności obecnej w 1890 r.
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Kartogram 2. Względna liczba starych mężczyzn w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich liczących 5 tys. i więcej ludności obecnej w 1890 r.
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Kartogram 3. Względna liczba starych kobiet w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich liczących 5 tys. i więcej ludności obecnej
w 1890 r.
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Kartogram 5. Względna liczba starych osób w zachodniopomorskich gminach miejskich i wiejskich liczących 10 tys. i więcej ludności zamieszkałej
w 1939 r. (prowincja pomorska w granicach administracyjnych sprzed 1.10.1938)
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Wykres 2. Podobieństwo Szczecina pod względem procentowego udziału ludności w głównych grupach wiekowych do gmin zachodniopomorskich liczących 5 tys. i więcej ludności
obecnej w 1890 r.
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Objaśnienie: miara podobieństwa — współczynnik dywergencji Clarka; wartość zero —
idealne podobieństwo.
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Przestrzeń — regionalny kontekst porównawczy
Czy Szczecin wyróżniał się pod względem struktury wieku i udziału osób starszych
na tle innych miast regionu? Rozpatrując rzecz poprzez pryzmat danych o głównych grupach wiekowych, tj. osób w umownym wieku przedprodukcyjnym (mniej
niż 15 lub 16 lat), produkcyjnym (od 15 lub 16 do mniej niż 60 lat) i poprodukcyjnym
(60 i więcej lat)13, można zauważyć, że przed nastaniem wielkich przemian stolica
Pomorza Zachodniego była miastem młodzieży i osób w średnim wieku, gdyż ich
udział względny był tu znacznie wyższy od przeciętnego, który dla gmin liczących
5 tys. i więcej mieszkańców wynosił 57,5% w 1890 r. (mapa tematyczna 1)14. Relacje te
podobnie kształtowały się w Pasewalk, Stargardzie Szczecińskim, Kołobrzegu, czyli
13
Typy grup wieku, ukazane na mapach tematycznych 1 i 2, wyznaczono na podstawie prostej metody tabeli znaków. Zob. J. Runge, Metody badań w geografii społeczno–ekonomicznej —
elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Katowice 2007, s. 199–202.
14
Preußische Statistik 121, 2 (1890), s. 146–154.
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Wykres 3. Podobieństwo Szczecina pod względem procentowego udziału ludności w głównych grupach wiekowych do gmin zachodniopomorskich liczących 10 tys. i więcej ludności
zamieszkałej w 1939 r.
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miastach mających mniejsze udziały względne dzieci i osób starszych w porównaniu z przeciętnym, czego głównej przyczyny należy upatrywać w ich garnizonowym charakterze oraz w kierującym się do nich napływie imigracyjnym, w którym
przodowała stolica Pomorza Zachodniego. Patrząc z perspektywy Szczecina, najbliższy mu pod względem struktury wieku15 był Stargard Szczeciński, następnie —
mimo przynależności do innego typu (++–) — Słupsk, dalej zaś Dąbie i Grabowo —
miejscowości wchodzące w skład miejskiego zespołu Szczecina (wykres 2). Cechą
wspólną przedmieść szczecińskich była ich młodość demograficzna, najbardziej widoczna w Drzetowie i Żelechowej — miejscowościach robotniczo–przemysłowych16,
absorbujących ludzi młodych, często wywodzących się z małych miasteczek i wsi,
15

Do określenia (nie)podobieństwa struktur wieku w miastach zastosowano współczynnik
dywergencji Clarka. Zob. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa
2006, s. 56.
16
Zob. E. Włodarczyk, Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914, Warszawa–Poznań 1982,
s. 6 i inne.

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

Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie...

189

którzy zakładając rodziny, powielali wyniesione z uprzedniego otoczenia wzorce
prokreacyjne17, zapewne odmienne od tych, którymi odznaczały się warstwy rodzimego (drobno)mieszczaństwa szczecińskiego oraz inteligencji. Co ważne, w 1900 r.
nastąpiło wcielenie Grabowa, Drzetowa i Niemierzyna do Szczecina, wskutek czego
populacja miasta wzrosła mechanicznie o 1/4 osób. Teoretycznie zatem inkorporacja
przedmieść powinna była zadziałać odmładzająco na wielkomiejską ludność, stanowiąc zastrzyk młodej krwi. W rzeczywistości jej efekty były przejściowe, krótkotrwałe, zniwelowane już przed wybuchem I wojny światowej; ludność najbliższych
przedmieść z wolna upodobniała się w swych zachowaniach demograficznych do
ludności dzielnic mieszczańskich, stojącej w awangardzie przemian, aczkolwiek
na początku XX w. obserwowane były jeszcze znaczne różnice pomiędzy rejonami
śródmiejskimi i willowymi z jednej, a robotniczymi z drugiej strony.
Po upływie niespełna pół wieku w maju 1939 r. struktura wieku mieszkańców
Szczecina wyglądała już odmiennie (mapa tematyczna 2)18. Wśród zachodniopomorskich miast liczących 10 tys. i więcej ludności zamieszkałej (Wohnbevölkerung) stolica
Pomorza Zachodniego znalazła się w grupie tych, które nie tylko odznaczały się ponadprzeciętnym udziałem osób w wieku produkcyjnym, jak to było uprzednio, lecz
również osób starych, podobnie zresztą jak Greifswald, Stralsund i odleglejszy taksonomicznie Trzebiatów (typ –++). Wprawdzie pod względem struktury wieku ludność Szczecina była najbardziej zbliżona do ludności uniwersyteckiego Greifswaldu,
ale na drugim miejscu już do uzdrowiskowego Kołobrzegu, dalej zaś do drugiego
pod względem wielkości w regionie Stralsundu i wreszcie portowo–uzdrowiskowego Świnoujścia (wykres 3). We wszystkich tych miastach na plan pierwszy wysuwał
się niższy od przeciętnego udział dzieci i młodzieży do lat 16, na co nie wpływała
już — mimo przywrócenia powszechnego obowiązku służby wojskowej — liczba stacjonujących żołnierzy, gdyż w 1939 r. celowo nie ujmowano tych ostatnich w stałej
ludności spisowej (ständige Bevölkerung)19, dla której opublikowano, między innymi,
dane o wieku. Oczywiście trzeba i to mieć na uwadze, że struktura wieku jest uwarunkowana złożonym rozwojem ruchu naturalnego i migracyjnego20. Niemniej jednak
można zaryzykować stwierdzenie, iż głównymi czynnikami „podobieństwa” Szczecina do wymienionych miast były regres urodzeń postępujący szybciej w większych
ośrodkach miejskich oraz w wypadku części z nich ich funkcja wypoczynkowa, przyciągająca także na stałe osoby w średnim lub starszym wieku.
W miarę precyzyjnemu opisaniu interesujących nas zmian stoją na przeszkodzie
przede wszystkim ruchy migracyjne, które w największej mierze wpływają na liczbę
ludności w wieku produkcyjnym21. W tej grupie osób, między innymi, znajdowali

17

Zob. Atlas historyczny Pomorza, t. 1: D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Topodemograficzny atlas
gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, Szczecin 2012, arkusze mapowe:
11, 12, 35.
18
Statistik des Deutschen Reischs 552, 2 (1939), s. 119–122.
19
Na temat definiowania kategorii ludności spisowej: Statistik des Deutschen Reichs 401, 1, s. 8;
552, 1 (1939), s. 15–16.
20
Zob. J. Kurkiewicz, Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych, [w:] Procesy
demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Kraków 2010, s. 104–138.
21
Migracje seniorów nie miały istotnego wpływu na strukturę ludności według wieku. W latach 1911–1913 i 1919–1938 w Szczecinie bezwzględna wielkość salda ruchu wędrówkowego
osób w wieku 60 lat i więcej oscylowała pomiędzy minus 174 (1935 r.) a plus 187 (1922 r.).
Zob. Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1922, s. 18–20; 1935, s. 26–27.
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Wykres 4. Porządek trwania życia (wymieralności) w hipotetycznej populacji 10 tys. osób płci
męskiej w warunkach umieralności występującej w Szczecinie w latach 1890/1891–1933/1934
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się liczni żołnierze i służące22, w większości krótkotrwale związani z miastem, a ujmowani w spisowej kategorii ludności obecnej (ortsanwesende Bevölkerung). Dlatego
też zasadne wydaje się pominięcie ludności w wieku produkcyjnym i przeanalizowanie dokonujących się zmian w czasie i przestrzeni za pomocą indeksu starości,
który w naszym wypadku jest procentowym stosunkiem liczby osób w wieku sześćdziesięciu i więcej lat do liczby osób w wieku poniżej 15 (1890 r.) czy 16 lat (1939 r.).
Relacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia odnawiania się populacji. I tak,
na początku badanego okresu Szczecin — a szczególnie jego przedmieścia — odznaczał się niską, wyraźnie oddaloną od przeciętnej, bo przynajmniej o jedno medianowe odchylenie bezwzględne, liczbą osób starych przypadającą na 100 dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym, która wyniosła niespełna 23,7 (kartogram 1).
W mieście „królowała” jeszcze młodość demograficzna, objawiająca się nie tylko
niskim udziałem mężczyzn, lecz również kobiet w wieku 60 i więcej lat (kartogramy 2, 3). Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie w 1939 r., kiedy wartość wskaźnika poszybowała w górę, osiągając poziom 67%, najwyższy w grupie zachodniopomorskich miast liczących 10 tys. i więcej ludności zamieszkałej (kartogram 4).
Szczecin stał się miastem ludzi starych, niezasilanym także w ostatnich latach przed
wybuchem II wojny światowej strumieniem migrantów, o czym świadczyło jego
22
Zob. D. K. Chojecki, Migrantki wielkomiejskiego Szczecina w latach 1905–1939 (przyczynek demograficzny), [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa
2010, s. 118, 124–126.
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Wykres 5. Porządek trwania życia (wymieralności) w hipotetycznej populacji 10 tys. osób płci
żeńskiej w warunkach umieralności występującej w Szczecinie w latach 1890/1891–1933/1934
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ujemne saldo ruchu wędrówkowego dla lat 1933–1939 (–7,2 tys. osób)23, aczkolwiek
wcześniejszy napływ ludności, głównie w wieku produkcyjnym, wpłynął zapewne
istotnie na to, że w Szczecinie udział osób w wieku 60 i więcej lat w ogólnej liczbie ludności nie przewyższył tego, którym odznaczał się uzdrowiskowy Kołobrzeg
czy Ueckermünde z prowincjonalnym domem dla osób upośledzonych umysłowo,
miasta przodujące w starości demograficznej (kartogram 5). Umownego progu tej
ostatniej24, wynoszącego 12%, nie przekroczyło na Pomorzu Zachodnim tylko pięć
gmin liczących 10 tys. i więcej ludności zamieszkałej, w tym miejscowości wchodzące w skład miejskiego zespołu Szczecina, tj. Dąbie i Podjuchy, w których także
wartość indeksu starości utrzymała się na stosunkowo niskim poziomie, wskazując
pośrednio na słabsze oddziaływanie Szczecina na dalsze przedmieścia będące miejscami niewygasłego napływu ludności małomiasteczkowej i wiejskiej.

Oczekiwane trwanie życia — ewolucja na miarę rewolucji
Które grupy wiekowe ludności Szczecina były głównymi beneficjentami dokonujących
się zmian? Jakie były uwarunkowania tych ostatnich? Dlaczego ludzi starych przybywało? Pytania można tu mnożyć. Zacznijmy od twardych dowodów w postaci dalszego oczekiwanego przeciętnego trwania życia i krzywej przeżywalności wyliczonych

23
24

Statistik des Deutschen Reischs 552, 1, s. 46–47.
E. Rosset, Proces..., s. 72.
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Wykres 6. Porządek trwania życia (wymieralności) w hipotetycznej populacji 10 tys. osób płci męskiej i żeńskiej w warunkach umieralności występującej w Szczecinie w latach 1890/1891 i 1933/1934
10 000
9 000
8 000

liczba dożywających

7 000
6 000
płeć męska 1890/1891

5 000

płeć żeńska 1890/1891
4 000

płeć męska 1933/1934
płeć żeńska 1933/1934

3 000
2 000
1 000
0
0

5

10

15

20

25

30 35 40 45 50 55
wiek (w latach ukończonych)

60

65

70

75

80

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 34.

przy użyciu metody Chianga25 dla odpowiednich lat spisowych26, by opisać dokonujące się zmiany, które zdają się niewidoczne w Szczecinie przed nastaniem końca XIX w.,
aczkolwiek może to być w pewnej mierze złudzenie, zważywszy, że w ostatnim piętnastoleciu tegoż stulecia wraz z rozkwitem industrializacji nadodrzańskie miasto notowało największy w swych niemieckich dziejach napływ ludności netto27 z zenitem
przypadającym na lata międzyspisowe 1895–1900 (dodatnie saldo wynoszące 18,5 tys.
osób). Ów wlewający się do Szczecina strumień migrantów zapewne skutecznie maskował zachodzące pozytywne zmiany w oczekiwanym trwaniu życia wśród zasie25

O metodzie przykładowo: M. Kędelski, Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski
w XIX wieku, Poznań 1996, s. 33–40; M. Kędelski, J. Paradysz, Demografia, Poznań 2006, s. 125–
129; A. Balicki, Analiza przeżycia i tablice wymieralności, Warszawa 2006, s. 225–229.
26
Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55; 124 (1891), s. 54–55; 145 (1895), s. 52–53; 152 (1896),
s. 52–53; 171 (1900), s. 50–51; 179 (1901), s. 50–51; 199 (1905), s. 54–55; 208 (1906), s. 54–55; 229
(1910), s. 148–161; 233 (1911), s. 148–161; Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin 1912, s. 6–7;
Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1924, s. 10, 13, 18–19; 1925, s. 12, 15, 20–21; 1926, s. 14, 17,
22–23; 1927, s. 7–8; 1933, s. 20–23; 1934, s. 7, 26–29.
27
Zob. Statistik des Deutschen Reichs 401, 1, s. 50–51; 451, 1, s. 106–107; 552, 1, s. 46–47; M. Broesike, Die Binnenwanderungen im preussischen Staate nach Kreisen 1895 bis 1900, „Zeitschrift
des Königlich Preussischen Statistischen Landesamts” 42, 1902, s. 276, szp. 2; idem, Die Binnenwanderungen im preussischen Staate, „Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen
Landesamts” 47, 1907, s. 8, szp. 1 (dla okresu 1895–1900 błędne ustalenia); D. Szudra, Bilanse
migracyjne pruskiej prowincji Pomorze w latach 1875–1890, „Przeszłość Demograficzna Polski”
25, 2004, s. 116–117.
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Wykres 7. Oczekiwane przeciętne dalsze trwanie życia w Szczecinie latach 1890/1891
i 1933/1934 według ukończonych lat i płci
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działych, średniozamożnych czy wzbogaconych mieszkańców miasta. Nas jednakże interesuje globalny wymiar zjawiska (wykresy 4, 5, 6). Porównanie danych z lat
1890/1891 i 1933/1934 pokazuje, że w Szczecinie — który na początku badanego okresu pod względem możliwości dożycia 60 lat znajdował się w tyle pruskich ośrodków
wielkomiejskich, będąc „wyprzedzonym” tylko przez Gdańsk i Królewiec28 — w ciągu
niespełna 45 lat, zaledwie dwóch generacji, oczekiwane przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wydłużyło się o 30 lat (z 28,1 do 58,1 roku), a płci żeńskiej o 28 lat
(z 34,4 do 62,3 roku). Jednym słowem wzrosło dwukrotnie, w czym jednak pomniejszą
rolę odegrali ludzie starzy (wykres 7). Wprawdzie wraz z upływem czasu coraz więcej
osób mogło potencjalnie przekroczyć próg demograficznej starości, ale temu faktowi
nie towarzyszyło znaczące wydłużenie się tego okresu życia. Oczekiwane dalsze przeciętne trwanie życia mężczyzn po ukończeniu 60. roku życia wzrosło bowiem o trzy
lata (z 11,8 do 14,9 roku), a kobiet — o dwa (z 14,1 do 16,2 roku).
Koncentrując uwagę tylko na umieralności, można powiedzieć, że starzenie się
ludności w mniejszej mierze zależało od wydłużania się życia osób w średnim i starszym wieku, w większej zaś od wzrostu przeżywalności dzieci, przede wszystkim
28

Preußische Statistik 188, B (Rückblick auf die Entwicklung der preußischen Bevölkerung von
1875 bis 1900, bearb. M. Broesike), s. 144–147.
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w wieku niemowlęcym, których umieralność była silnie kształtowana przez czynniki środowiskowe — egzogenne. Obniżenie na początku XX w. i w dalszych latach
intensywności zgonów wśród najmłodszych pochodzących głównie z niezamożnych warstw czy urodzonych w związkach pozamałżeńskich stanowiło efekt inicjowanej często przez samo państwo planowej działalności władz samorządowych
i stowarzyszeń, głównie kobiecych29. Działalność ta miała również przeciwdziałać
postępującemu regresowi urodzeń poprzez obniżenie umieralności dzieci, które nie
ukończyły pierwszego roku życia. Okazało się jednak, że zaczynając od pierwszych
lat XX w., między innymi w Szczecinie, liczba urodzeń zaczęła szybciej spadać od
liczby zmarłych niemowląt30, co również było po części nieoczekiwanym skutkiem
prowadzonych działań pod hasłem „nie pozwalajcie im nadal umierać”31, budzących wzrost świadomości matek czy obojga rodziców o płodzeniu i wychowywaniu
dzieci. Spadkowi temu sprzyjało też podniesienie się ogólnego dobrobytu i ustanowienie rent i emerytur mogących stanowić, zamiast dzieci, (uzupełniające) zabezpieczenie na starość. Owo przejście od ilości do jakości doprowadziło do zniwelowania,
mówiąc w przenośni, urwiska w spartańskich górach Tajgetu, z którego krawędzi
zrzucano w czeluść nieistnienia niekiedy nawet połowę dzieci przed ukończeniem
przez nie pierwszego roku życia (zob. wykresy 4, 5 i 6). Wprawdzie rodzących się
dzieci było coraz mniej aż do nastania rządów nazistowskich, ale w grupie tych, które przyszły na świat, coraz więcej mogło przekroczyć umowną dolną granicę wieku
prokreacyjnego, wynoszącą 15 lat, by móc potencjalnie przyczynić się do odnowienia populacji. Tym samym z wolna zaczęła się kurczyć podstawa piramidy wieku,
a poczęła się wybrzuszać jej część przynależna ludności w wieku produkcyjnym,
która z kolei za jakiś czas miała wejść w wiek nieprodukcyjny, starczy. Jednym słowem, piramida wieku przekształcała się z wolna w urnę wieku.
Potencjał pochodu starości, mający się w pełni urzeczywistnić w nieodległej
przyszłości, został uprzednio wydatnie wzmocniony przez kilka czynników. Duże
znaczenie miało osłabienie — po ustaniu wielkich inwestycji przemysłowych na początku XX w. — napływu migracyjnego netto, w którego strumieniu znajdowali się
ludzie młodzi i w średnim wieku. W latach 20. i 30. wkroczyła natomiast w wiek
starczy liczna rzesza osób przybyłych do Szczecina w dobie jego rozkwitu gospodarczego. Po wojnie — co równie ważne — dała o sobie znać wielka depresja urodzeń z lat 1915–1918, widoczna w wyrwie roczników wojennych. Wreszcie istotny
wpływ miały też straty wojenne. Czynniki te mechanicznie oddziaływały na rela-

29
Obszernie: D. K. Chojecki, Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno–przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913, cz. 1, „Zapiski Historyczne” 75,
2010, z. 1, s. 65–96 (ibidem, cz. 2, z. 2, s. 103–150); A. Chlebowska, W walce o poprawę warunków
życia. Opieka nad dzieckiem jako obszar działalności organizacji kobiecych w Prusach na przełomie
XIX i XX wieku na przykładzie Szczecina, [w:] Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–
XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010, s. 333–348; A. Chlebowska,
D. K. Chojecki, Dzieci, ubodzy i chorzy jako wspólny obszar aktywności władz samorządowych i organizacji pożytku publicznego w Szczecinie na początku XX wieku, [w:] W poszukiwaniu tożsamości.
Od idei samorządności do samo rządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do
XX wieku, red. A. Makowski, Szczecin 2011, s. 35–62.
30
Por. Statische Vierteljahresberichte der Stadt Stettin 3, 1913 (C. Anhang: Die Geburtenhäufikeit
in Stettin), s. 52–53.
31
Sformułowanie zaczerpnięte z pracy J.–L. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 1998 (tłumaczenie z francuskiego A. Kuryś), s. 268.
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tywny wzrost udziału ludzi starych. Powróćmy więc do demografii potencjalnej,
by pomniejszyć ich wpływ.
Rodzącej się starości demograficznej towarzyszyły dwa charakterystyczne zjawiska,
obserwowane także w Szczecinie: z jednej strony postępująca horyzontalizacja krzywej przeżycia w młodszym i średnim wieku (dążenie do górnego poziomu), z drugiej
zaś jej wertykalizacja w starszym (dążenie do prawego pionu), co w połączeniu miało
prowadzić do rektangularyzacji (ukwadratowienia) krzywej32, czyli, by znów użyć obrazowego języka, powstania skały tarpejskiej, z której wysokości zaczynali być masowo strącani w otchłań fizycznego niebytu ludzie starzy skazani na śmierć wyrokiem
dłuższego życia, nie zaś niemowlęta, jak to było uprzednio w starym porządku demograficznym (wykresy 4, 5 i 6). By nie być gołosłownym: w warunkach umieralności
występujących w Szczecinie w latach 1890/1891 spośród 10 tys. noworodków płci męskiej progu demograficznej starości mogło dożyć przeciętnie tylko 2200, a spośród tej
samej liczby noworodków płci żeńskiej — 3400. Ale już w nowych warunkach, o dwie
generacje później — aż 6300 i 6900 (lata 1933/1934), co stanowiło czytelną zapowiedź
wzrostu znaczenia ludzi starych w populacji i zarazem koncentracji momentu rozstania się z życiem w starszym wieku. W tym kontekście słowa dawnej modlitwy „od
nagłej i nieoczekiwanej śmierci wybaw nas Panie” traciły z wolna na znaczeniu. Bez
wątpienia obowiązywały one jeszcze na początku lat 90. XIX w., bardziej w wypadku
mężczyzn niż kobiet, którzy ukończyli 30. rok życia. Od tego momentu bowiem liczba
osób dożywających kolejnych lat malała niemalże liniowo. W takim porządku trwania
życia (wymieralności), przy dominacji chorób zakaźnych, trudno było „przewidzieć”
czas własnej śmierci, w związku z czym przyszła starość — jak się wydaje — musiała
być postrzegana jako coś mglistego, osiągalnego dla wybranych, ale w latach 20. i 30.
XX w. stała się już istotnym okresem życia w wymiarze masowym, zapewne godnym
większej uwagi, czego symboliczny wyraz stanowiło wydanie w 1920 r. w Niemczech
pierwszego numeru czasopisma „Der Rentner”, wieszczącego narodziny „świadomej
klasy” ludzi starych33.
W Szczecinie pochodowi starości towarzyszyło zjawisko zmniejszania się różnicy w oczekiwanym przeciętnym trwaniu życia noworodków płci męskiej i żeńskiej (wykresy 6, 7). O ile bowiem w latach 1890/1891 wynosiła ona 6,3 roku, o tyle
w latach 1933/1934 zmniejszyła się do 3,9 roku, pozostając nadal, zgodnie z regułą,
na korzyść kobiet34. Dyferencja ta była już kształtowana w wieku niemowlęcym,
w głównej mierze przez czynniki natury biologicznej35. Niemniej jednak przed nastaniem zmian na przełomie XIX i XX w. krzywa trwania życia (wymieralności) dla
płci charakteryzowała się pewnym rozejściem w wypadku tych osób, które miały przekroczyć 40. rok życia; od tego momentu bowiem zwiększała się rzeczona
różnica na korzyść kobiet, by — co ciekawe — po 70. roku życia ulec pewnemu
obniżeniu, co można próbować wyjaśnić działaniem czynników środowiskowych
i instytucjonalnych. W grę, obok innych36, mogły tu bowiem wchodzić: większa ak32

Zob. P. Szukalski, Ewolucja umieralności i niepełnosprawności w świetle koncepcji rektangularyzacji krzywej przeżycia, [w:] Starzenie się ludności Polski..., s. 89–110.
33
Ch. Conrad, Vom Greis..., s. 17.
34
Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55; 124 (1891), s. 54–55; Statistisches Jahrbuch der Stadt
Stettin 1934, s. 7, 26–29.
35
Zob. interesujące studium A. Fihel, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Warszawa
2011, s. 55–56, 77–86, 96–101 i inne.
36
Wchodzenie kobiet w wiek poprokreacyjny, które eliminowało zagrożenie dla życia
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Uwaga: w 1900 r. rozszerzenie granic administracyjnych miasta.
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tywność zawodowa i częstsze zachowania ryzykowne mężczyzn niż kobiet w wielu
wypadkach niesprzyjające utrzymaniu dobrego stanu zdrowia; wchodzenie kobiet
w wiek poprokreacyjny, które eliminowało zagrożenie dla życia i zdrowia w okresie
okołoporodowym i zmniejszało jednocześnie obciążenie wynikające z wychowania
dzieci; wreszcie nabywanie praw emerytalnych po ukończeniu 70. (później 65.) roku
życia, zabezpieczające podstawy egzystencji w późnym okresie starości.

Wiek zmarłych i liczba zgonów — ogląd rzeczywistości
poprzez klepsydry i nekrologi
Jak mieszkańcy miasta mogli postrzegać dokonujące się zmiany? Z pewnością
pierwszym nośnikiem informacji nie były tu naukowe i publicystyczne rozprawy oparte na urzędowych źródłach demograficznych, lecz oglądane klepsydry
i nekrologi z podanym wiekiem zmarłych. Odczytywane z osobna, z czasem pozwalały bystrym obserwatorom wyrobić sobie sąd na temat „umieralności”, który stawał się potoczną wiedzą, niepodlegającą dyskusji, nadto niepełną, bo raczej
nieuwzględniającą wcześnie i często rozstających się z życiem dzieci. Spróbujmy
więc ukazać „mało naukową” rzeczywistość w świetle bezwzględnej liczby zgonów i wielkości obrazujących wiek zmarłych37, podatnych na zmiany w ruchu naturalnym — głównie urodzeń — i migracyjnym ludności. Z pewnością od począt-

i zdrowia w okresie okołoporodowym i zmniejszało jednocześnie obciążenie wynikające z wychowania dzieci, trudno uznać za istotny czynnik opisanej zmiany. W Szczecinie,
wbrew pozorom, umieralność kobiet z powodu powikłań okołoporodowych nie była zastraszająco wysoka. Dla przykładu, w latach 1891–1900, a więc w dobie wysokiej płodności
i umieralności niemowląt, w danym roku na tysiąc urodzeń żywych i martwych przypadało
od dwóch do pięciu zgonów kobiet w połogu (im Kindbett), a przeciętnie — trzy. Wśród
zmarłych kobiet w wieku prokreacyjnym (15–49 lat) od 4% do 12% (średnio 7,5%) stanowiły
te, które rozstały się z życiem w połogu; obliczenia własne na podstawie Preußische Statistik
123 (1891), s. 296–300; 124 (1891), s. 54–55; 127 (1892), s. 200–204; 132 (1892), s. 54–55; 134
(1893), s. 200–204; 135 (1893), s. 54–55; 138 (1894), s. 200–204; 139 (1894), s. 54–55;143 (1895),
s. 200–204; 145 (1895), s. 52–53; 149 (1896), s. 296–300; 152 (1896), s. 52–53; 155 (1897), s. 200–
204; 157 (1897), s. 52–53; 160 (1898), s. 200–204; 162 (1898), s. 52–53; 164 (1899), s. 200–204; 166
(1899), s. 52–53; 171 (1900), s. 50–51; 177 (1900), s. 228–232. Wydaje się, że przy rozpatrywaniu zjawiska częściej eksponowana jest struktura przyczyn, nie zaś natężenie zgonów, skutkiem czego maluje się aż nadto czarny obraz, jak na przykład w wypadku Prus Zachodnich
w 1877 r. (zob. H.–Ch. Seidel, Eine neue „Kultur des Gebärens”. Die Medikalisierung von Geburt
im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland, Stuttgart 1998 s. 57–65). Gwoli ścisłości, Edward
Shorter na podstawie dostępnych danych zauważa, że dopiero w ostatniej ćwierci XIX w.
kobiety zaczęły przewyższać mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych pod względem
oczekiwanego przeciętnego trwania życia (E. Shorter, Der weibliche Körper als Schicksal. Zur
Sozialgeschichte der Frau, München 1984 (tłumaczenie z angielskiego H. Kober), s. 261).
37
Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55; 124 (1891), s. 54–55; 132 (1892), s. 54–55; 135 (1893),
s. 54–55; 139 (1894), s. 54–55; 145 (1895), s. 52–53; 152 (1896), s. 52–53; 157 (1897), s. 52–53;
162 (1898), s. 52–53, 166 (1899), s. 52–53; 171 (1900), s. 50–51; 179 (1901), s. 50–51; 184 (1902),
s. 50–51, 189 (1903), s. 50–51; 195 (1904), s. 50–51; 199 (1905), s. 54–55; 208 (1906), s. 54–55; 214
(1907), s. 56–57; 224 (1909), s. 148–161; 229 (1910), s. 148–161; 233 (1911), s. 148–161; Statistischer
Jahresbericht der Stadt Stettin 1912, s. 20–21; 1913, s. 14–15; Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin
1914–1920, s. 8–21; 1921, s. 16–17; 1922, s. 16–17; 1923, s. 16–17; 1924, s. 18–19; 1925, s. 20–21;
1926, s. 22–23; 1927, s. 22–23; 1928, s. 28–29; 1929, s. 30–21; 1930, s. 20–21; 1931, s. 20–21; 1932,
s. 20–21; 1933, s. 20–23; 1934, s. 26–29; 1935, s. 20–25; 1936, s. 22–25; 1937, s. 22–25; 1938, s. 26–29.
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Wykres 10. Kwartyle wieku zmarłych w Szczecinie w latach 1890–1938 w podziale na płeć
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ku XX w. zaczęły się w większej liczbie pojawiać klepsydry i nekrologi dojrzałych
osób, szczególnie tych, które ukończyły 60. i następny rok życia, aczkolwiek ogólna liczba pogrzebów malała głównie za sprawą ocalonych najmłodszych istnień,
by ustabilizować się na przełomie lat 20. i 30., a następnie przed wybuchem II wojny światowej wzrosnąć, co stanowiło już w istotnej mierze efekt starzenia się, nie
zaś pogorszenia się sytuacji materialno–bytowej ludności, jak to miało miejsce
w latach I wojny światowej (zob. wykresy 8 i 9).
Malejącemu, do czasu, strumieniowi zgonów towarzyszyły dwie zasadnicze
zmiany strukturalne, mianowicie z jednej strony znaczny ubytek liczby zmarłych
dzieci w wieku niemowlęcym, wynoszący pomiędzy 1900 a 1938 r. 87,6%, z drugiej
zaś znaczny przyrost liczby zmarłych osób w wieku 60 i więcej lat, który w ciągu tych lat zanotował poziom 121,3%. Przywołany tu początek XX w. był czasem,
gdy wśród rozstających się z życiem prawie połowę stanowiły niemowlęta (!), ale
w niespełna 30 lat później, tj. od 1931 r., już tylko jedną dziesiątą. W roku tym dokonała się symboliczna zmiana warty: wówczas jedna druga zgonów przypadła na
stare osoby (wykres 10). Wartości mediany (środkowej) wieku zmarłych poszybowały w górę począwszy od 1903 r., przede wszystkim wraz z wyraźnym spadkiem
liczby urodzeń i wzrostem przeżywalności najmłodszych dzieci, szczególnie niemowląt. Tendencja zwyżkowa została znacząco zaburzona tylko w 1920 i 1935 r.,
tj. w czasie nadrabiania powojennych i pokryzysowych strat w dziedzinie urodzeń,
gdyż temu zjawisku, siłą rzeczy, towarzyszył przejściowy absolutny wzrost liczby
zgonów niemowlęcych.
Aby unaocznić owe rewolucyjne zmiany dokonujące się w ciągu zaledwie
trzech dziesięcioleci, sięgnijmy jeszcze raz po liczby: w 1903 r. połowa zmarłych
miała mniej niż 2,2 roku, a połowa więcej; w 1931 r. wartość środkowa, jak już
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Wykres 11. Umieralność w Szczecinie w latach 1890/1891 i 1933/1934 według wieku i płci
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powiedziano, osiągnęła symboliczny próg umownej starości, wynosząc 60 lat,
a w następnych okresach rocznych nawet nieco więcej (wykres 10). Jej dynamiczny wzrost na pierwszy rzut oka może budzić zdziwienie, gdy jednak spojrzy się
na rozkład natężenia zgonów w poszczególnych grupach wiekowych (współczynniki cząstkowe), to wszystko stanie się jasne. Otóż umieralność przyjmowała ówcześnie postać rozkładu u–kształtnego; była stosunkowo niska w grupach
wiekowych osób pomiędzy piątym a 30. rokiem życia (wykres 11). Wprawdzie
i tu, czyli wśród młodszych i starszych uczniów oraz młodzieży czynnej zawodowo, zaszły — i to w miarę równomierne u obojga płci — pozytywne zmiany
w kształtowaniu się intensywności zgonów38, ale nie miały one tak decydującego
znaczenia jak te, które dokonały się w grupie najmłodszych dzieci (pierwszoplanowe) oraz osób w średnim czy starszym wieku (drugoplanowe), co zasadniczo
warunkowało możliwość wystąpienia dynamicznego wzrostu przeciętnego wieku
zmarłych, zmiany — dodajmy, która niekoniecznie musiała być dostrzeżona przez
większość ówczesnych, skoro klepsydry i nekrologi raczej milczały w wypadku
najmłodszych dzieci, czego nie można powiedzieć o publicystyce naukowej, koncentrującej właśnie uwagę na postępującym regresie urodzeń i starzeniu się społeczeństwa niemieckiego i nawołującej wręcz do regeneracji narodu, przede wszystkim w drodze przezwyciężenia spadku dzietności39.

38

Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55; 124 (1891), s. 54–55; Statistisches Jahrbuch der Stadt
Stettin 1934, s. 7, 26–29.
39
Zob. „sztandarowe dzieło” wielkiej dyskusji nad aspektami starzenia się ludności Niemiec:
F. Burgdörfer, Volk ohne Jugend. Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers.
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Wykres 12. Bezwzględna liczba osób w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1890–1939
w podziale na płeć
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Starzenie się i ludzie starzy — podstawowe ujęcie demograficzne
Jak w Szczecinie postępowało starzenie się ludności? Czy płeć i wiek różnicowały
strukturę osób starych? Kto najdłużej był aktywny zawodowo? Zacznijmy krótko
od zagadnień politycznych. W dobie upadku republiki weimarskiej i wyłaniania
się III Rzeszy sprawy tak zwanej degeneracji narodu niemieckiego były raczej obce
przeciętnemu Schmidtowi, niemieckiemu Kowalskiemu, na co wskazywały badania
przeprowadzone w 1934 r. przy okazji udzielania pożyczek małżeńskich w rejencji
szczecińskiej40. Budziły zaś żywe zainteresowanie wśród „oświeconego” mieszczaństwa i przywódców ugrupowań narodowych, szczególnie nazistów, którzy, między
innymi, pod hasłami regeneracji sił witalnych i walki ze zgrzybieniem narodu (Vergreisung) parli skutecznie do władzy, by ostatecznie przejąć ją w latach 1933–1934.
Tę wielką zmianę polityczną, okrzykniętą pochodem młodości, jakże brzemienną
w skutki, poprzedziły pewne fakty, które wiązały się ze starzeniem się ludności.
Mianowicie w latach 1925–1933 tempo wzrostu bezwzględnej liczby osób starych,
i to nie tylko w wypadku Szczecina, zanotowało najwyższy poziom, niespotykany

Ein Problem der Volkswirtschaft — der Sozialpolitik der nationalen Zukunft, Berlin–Grunewald
1934. Analizę, między innymi, wpływu demografii na politykę przedstawia: F. Vienne, Une
science de la peur. La démographie avant et après 1933, Frankfurt am Main 2006.
40
Por. D. Szudra, Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914–1939, Szczecin 2005, s. 153–154.
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Wykres 13. Kwartyle wieku ludności w podziale na płeć i liczba osób starych na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym (indeks starości) w Szczecinie w latach 1891–1939
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dotąd w poprzednich okresach międzyspisowych (wykres 12)41. W ciągu zaledwie
ośmiu lat w nadodrzańskim mieście przybyło 10,7 tys. osób w wieku 60 lat i więcej;
ich liczba wzrosła w 1933 roku do 35,8 tys. osób, czemu towarzyszyło podniesienie się wartości indeksu starości z 48% do 66%, i to nie tylko za sprawą przyrostu
liczby osób starych, lecz również wskutek odroczeń decyzji o wydaniu dziecka na
świat w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego czy wzrostu w tym czasie liczby dokonywanych aborcji (wykres 13). W 1933 r. podniesienie się wartości indeksu
starości — co warto podkreślić — dokonało się pomimo tego, że wówczas grupę
dzieci w wieku poniżej 15 lat w zdecydowanej większości opuściły nieliczne roczniki urodzone w latach wojny (1915–1918), by „zasilić” odłam ludności w wieku
produkcyjnym, niebrany pod uwagę w obliczeniach indeksu. Interpretując dość
umownie wyniki tego ostatniego, można powiedzieć, że w 1933 r. w Szczecinie na
100 wnuków przypadało przeciętnie aż 66 dziadków, podczas gdy przed dokonaniem się zmian, a więc na przełomie XIX i XX w. — od 21 do 24. Postępowanie procesu starzenia się populacji szczecinian było tak szybkie, że w 1933 r. ludność miasta
weszła w ostatnią fazę „starości demograficznej”, mimo że w 1925 r. znajdowała się
41
Preußische Statistik 121, 2 (1890), s. 108–109, 112–113, 116–117, 120–121; 148, 2 (1895), s. 113–
119; 177, 1 (1900), s. 217–223; 206, 1 (1905), s. 211–217; Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin
1912, s. 6–7; Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1927, s. 7–8; 1934, s. 7; Statistik des Deutschen
Reischs 552, 2, s. 108–109, 119.
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Wykres 14. Udział względny głównych grup wiekowych w Szczecinie w latach 1891–1939
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jeszcze w końcowym stadium „przedpola starzenia się”, czyli pomiędzy jednym
a drugim terminem spisu przebyła ona pośrednią fazę „starzenia się”, którą, według
skali Edwarda Rosseta42, określa udział osób w wieku 60 lat i więcej w ogólnej liczbie
ludności zawierający się w przedziale od 10% do mniej niż 12% (wykres 14)43.
Dynamikę zmian obrazują również wielkości mediany wieku (wykres 13). Na
przełomie XIX i XX w. połowa szczecinian miała w przybliżeniu mniej niż 25 lat,
a połowa więcej, ale przed wybuchem II wojny światowej wartość środkowa wieku
oscylowała już ok. 35–36 lat, czyli podniosła się aż o 10 lat, co w świetle innej skali
starości i jej pierwszej składowej mogłoby oznaczać wejście w ostatnią fazę ludności
„bardzo starej”. Skąd ten tryb przypuszczający? Stąd, że jej drugi komponent odnosi
się do udziału osób w wieku 60 lat i więcej, który dla tej fazy powinien modelowo
wynieść 20% i więcej44, gdy tymczasem w Szczecinie w 1939 r. osiągnął on maksymalnie „tylko” 14,7% (wykres 14). Jego niewielki wzrost pod koniec rozpatrywanego
okresu wskazywał na okrzepnięcie przemian, aczkolwiek należy tu również pamiętać o (dyskusyjnym) wpływie nazistowskich działań pronatalistycznych, powodują42

E. Rosset, Proces..., s. 72.
Preußische Statistik 124 (1891), s. 54–55; 152 (1896), s. 52–53; 179 (1901), s. 50–51; 208 (1906),
s. 54–55; Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin 1912, s. 6–7; Statistisches Jahrbuch der Stadt
Stettin 1927, s. 7–8; 1934, s. 7; Statistik des Deutschen Reischs 552, 2, s. 108–109, 119.
44
J. Kurkiewicz, Struktura ludności..., s. 131.
43
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Wykres 15. Udział względny 60–, 70– i 80–latków łącznie ze starszymi w ogólnej liczbie osób
w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1890–1939
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cym jakoby przyrost liczby urodzeń i tym samym poszerzenie się podstawy piramidy wieku. Równie dobrze mogło być to jednak skutkiem kompensaty pokryzysowej
i ukształtowania się korzystnej struktury wiekowej dla prokreacji, skoro w Niemczech w latach 1933–1939 dzietność kobiet w kohortach urodzenia ustabilizowała się
i nie wykazywała tendencji wzrostowej45. Przy wielokierunkowej dynamice zmian,
zapewne niewpisującej się dobrze w teoretyczny konstrukt, lepiej będzie ostrożnie
skonkludować, że przed wybuchem II wojny światowej ludność wielkomiejskiego
Szczecina była „zaawansowana w procesie starzenia”. Wprawdzie odznaczała się
jeszcze dodatnim przyrostem naturalnym, ale ciążyła nad nią już „hipoteka śmierci”, by użyć słów Friedricha Burgdörfera na określenie prognozowanej niemożności
utrzymania w dłuższej perspektywie czasu wzrostu lub tego samego stanu ludności, tym bardziej że pod koniec badanego okresu w stolicy Pomorza Zachodniego
ruchy migracyjne przestały odgrywać pozytywną rolę w zwiększaniu zaludnienia.
Transformacja demograficzna, mimo że przyniosła ze sobą wzrost udziału ludzi
starych w populacji, nie zmieniła istotnie proporcji 60–latków (ok. 65% wśród osób liczących 60 lat i więcej), 70–latków (ok. 29%) i pozostałych leciwych seniorów (ok. 6%),
co zresztą nie powinno wprawiać w zdziwienie, zważywszy, że ludzie starzy nie byli
kołem zamachowym pierwszej siwowłosej rewolucji (wykres 15). Niemniej jednak
towarzyszył jej pewien fenomen, który raczej należy wiązać z przemianami moder-

45

P. Marschalck, Bevölkerungsgeschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am
Main 1984, s. 79–81, 186.
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Wykres 16. Feminizacja ludności w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1891–1939
w podziale na grupy wiekowe
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Wykres 17. Ludność w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w 1900 i 1925 roku w podziale na
stan cywilny (rodzinny) w grupie mężczyzn i kobiet
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Wykres 18. Udział względny kawalerów i panien w grupie mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat
i więcej w Szczecinie w latach 1890–1939
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nizacyjnymi, a mianowicie wyraźne i trwałe obniżenie się stopnia feminizacji wśród
osób, które ukończyły 60 lat i więcej, gdzie już dawała o sobie wyraźnie znać większa umieralność mężczyzn niż kobiet, wartościująco nazywana nadumieralnością.
Obniżenie to wystąpiło w przełomowych latach międzyspisowych 1910–1933, na co
w niewielkim stopniu mogły mieć wpływ wydarzenia związane z I wojną światową.
Wówczas liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn spadła ze 160 do prawie 120
(wykres 16). Trudno byłoby ten fakt wytłumaczyć wyłącznie wcześniej wspomnianymi ruchami migracyjnymi, zwłaszcza wobec postępującego zacierania się różnic
między obiema płciami w trwaniu życia, szczególnie widoczne wśród osób będących
w średnim i starszym wieku. Wydaje się, że główną przyczyną tego stanu rzeczy, dodajmy — obserwowanego w grupie 60– i 70–latków, była poprawa warunków życia,
w tym upowszechnienie się zabezpieczeń socjalnych na okres starości czy kalectwa,
i wzrost działań prozdrowotnych na przełomie XIX i XX w. Beneficjentami tychże,
przypuszczalnie, w większej mierze stali się mężczyźni niż kobiety, bardziej aktywni
na niwie zawodowej i tym samym bardziej narażeni na większą liczbę czynników
szkodliwych dla zdrowia, w tym stresogennych.
W podobnym kontekście można również rozpatrywać inną rzucającą się w oczy
zmianę strukturalną, która dokonała się w grupie osób starych, mianowicie wzrost
udziału żonatych mężczyzn (w 1900 r. 68,9%, a w 1925 r. 75%) i zamężnych kobiet
(w 1900 r. 28,5%, a w 1925 r. 37,5%), odbywający się, oczywiście, kosztem relatywnego
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Wykres 19. Udział względny aktywnych zawodowo osób wśród ludności starej w Szczecinie
w 1925 r. według wieku i płci
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spadku liczby wdowców i wdów (wykres 17)46. Ze zjawiskiem tym prawdopodobnie było związane wydłużenie się długości trwania związków małżeńskich wśród
starszych osób, a więc i skrócenie czasu „samotności” po utracie życiowego partnera, utracie znacznie częściej dotykającej kobiety. Wprawdzie sceptyk próbowałby
tu dostrzec pewien wpływ zmian w ruchu nowo zawartych związków małżeńskich
i strukturze wieku nowożeńców, ale przyglądając się ich rozwojowi w Szczecinie
w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX w., trudno zaobserwować prawidłowości
wspierające powyższą supozycję, jeśli już — to osłabienie intensywności udzielonych
ślubów po ustaniu napływu netto w pierwszych latach nowego wieku, które jednakże nie mogło jeszcze zasadniczo wpłynąć na strukturę stanu cywilnego (rodzinnego)
osób starszych w 1925 r., a nawet gdyby tak, to powinno ono potencjalnie zwiększyć
zasób kawalerów i panien. Relatywna liczba tych ostatnich w grupie seniorek, co
ciekawe, nie wykazywała określonej tendencji rozwojowej; w poszczególnych latach
spisowych analizowanego okresu oscylowała pomiędzy 9,4% a 10,5% (wykres 18).
Innymi słowy, w tak zwanym definitywnym celibacie pozostawała ówcześnie około jedna dziesiąta starszych kobiet. Inaczej rzecz wyglądała w wypadku mężczyzn,
mimo że żyjących przeciętnie krócej, to wchodzących częściej w powtórne związki
małżeńskie. Wprawdzie względna liczba starych kawalerów nie odznaczała się po46

Preußische Statistik 177, 1 (1900), s. 217–223; Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1927, s. 7–8.
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Wykres 20. Udział względny aktywnych zawodowo osób wśród ludności starej w Szczecinie
w 1907 i 1925 r. według płci
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czątkowo określonym kierunkiem zmian, ale od nastania XX w., osiągnąwszy swe
maksimum w 1900 r. (6,7%), zaczęła stopniowo maleć, by w 1939 r. zanotować najniższy poziom w grupie mężczyzn liczących sobie 60 lat i więcej (3,8%).
Pomimo wydarzeń związanych z I wojną światową, warunkujących zasadniczo
masowe pójście kobiet do pracy47, w dziedzinie zatrudnienia, abstrahując od kwestii
mentalnych, sytuacja nie uległa poważnym zmianom. Tak jak przed wojną, tak i po
wojnie starzy mężczyźni byli prawie dwukrotnie częściej aktywni zawodowo w porównaniu ze starymi kobietami, w tym w grupie osób z określoną profesją — nawet
pięciokrotnie (wykres 19, 20)48. Wejście kobiet w świat pracy niezwiązanej z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci wcześnie osiągało swój punkt kulminacyjny — bo
ok. 20. roku życia — zgodnie z panującym ówcześnie mieszczańskim modelem rodziny, zalecającym czy wręcz nakazującym, między innymi, po zamążpójściu podjąć się
obowiązków gospodyni domowej i (często) matki, mężczyznom zaś, po ożenku — zapewnić rodzinie podstawy egzystencji, co znajdowało swój czytelny wyraz w ich wysokiej aktywności zawodowej w grupach wiekowych od 20. do 60. roku życia. Fakty te,
powszechnie znane, nie pozostawały bez wpływu na wspomniany stopień aktywności
zawodowej osób starych w podziale na płeć. Przypatrzmy się tu bliżej mężczyznom.
W 1907 r. w grupie seniorów w wieku 60 lat i więcej 91,2% deklarowało aktywność
zawodową, a w 1925 r. jeszcze więcej, bo 98,5% (wykres 20). W kontekście postępującej
wraz z wiekiem niepełnosprawności wynik ten zdaje się przesadny, a realny w wy47
E. Włodarczyk, Kształtowanie się rynku pracy a rozwój szczecińskiego przemysłu w latach 1918–
1932, „Przegląd Zachodniopomorski” 17, 1973, z. 2, s. 51.
48
Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin 1913, s. 9–10; Statistik des Deutschen Reischs 406,
1 (1925), s. 34–37.
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Wykres 21. Bezwzględna i względna liczba osób czynnych zawodowo w wieku 65 lat i więcej w Szczecinie w 1925 r.
w podziale na płeć i pozycję w zawodzie
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padku tych mężczyzn, którzy podali zawód: 49,3% (57,5%). Z porównania wartości
wynika, że po wojnie w Szczecinie wzrosła wyraźnie, bo o siedem, względnie osiem
punktów procentowych, aktywność zawodowa starych mężczyzn, czego nie można
powiedzieć o starych kobietach. Budzi to zdziwienie, biorąc pod uwagę możliwość
szybszego przejścia na emeryturę i okoliczności wojny, pozwalające kobietom nabyć
doświadczenia w wykonywaniu (męskich) zawodów. Rzecz całą można próbować
wyjaśnić na dwa sposoby, i to wzajemnie się wykluczające: albo sytuacja ludzi starych uległa poprawie, wskutek czego mogli oni dłużej pracować, albo pogorszyła się
w pierwszych latach powojennych, wskutek czego musieli dłużej pracować, by zapewnić sobie w miarę godziwe warunki życia. Pozostawiam tę kwestię otwartą.
Wprawdzie po wojnie wśród starych kobiet opisywane relacje właściwie się nie
zmieniły istotnie, ale w wypadku seniorek przykuwa uwagę inny fakt, obserwowany
w 1925 r. Wraz z przechodzeniem kobiet po 60. roku życia do starszych grup wiekowych rosła wśród nich częstotliwość występowania czynnych zawodowo o nieokreślonej profesji, tj. tych, które nie miały zawodu lub nie podały informacji o nim, osiągając
w grupie 70–latek i starszych poziom 60,6%, podczas gdy malała częstotliwość występowania aktywnych zawodowo o określonym zawodzie, zarówno wśród seniorów,
jak i seniorek (wykres 19)49. Skąd ta rozbieżność? Wydaje się, że jej źródło tkwi w fakcie
częstszego wdowienia kobiet niż mężczyzn w grupie osób starych: w 1900 r. w Szczecinie na jednego wdowca przypadało 4,2 wdowy, a w 1925 r. — 3,850. Utrata małżonka,
na którego barkach często spoczywało zapewnienie podstaw finansowych gospodarstwa domowego, mogła być powodem tego, że owdowiałe seniorki wraz z uszczupleniem zasobu finansowego zmuszone były coraz częściej imać się różnych zajęć, by nie
popaść w biedę. Zapewne ubóstwo przyczyniało się do tego, że w grupie osób, które
w 1925 r. w Szczecinie przekroczyły wymagany wiek emerytalny 65 lat, najwięcej aktywnych zawodowo było wśród kobiet (4,6 tys.) i mężczyzn (3,3 tys.) o nieokreślonej
profesji (wykres 21). W ogólnej liczbie ludności przynależącej do tej kategorii aż dwie
piąte stanowili ludzie starzy w wieku emerytalnym, co z innej perspektywy pokazuje,
że najdłużej, nierzadko po kres życia, musiały pracować osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Znacznie niższym udziałem osób czynnych zawodowo po 65.
roku życia, aczkolwiek relatywnie wysokim na tle pozostałych kategorii społeczno–
zawodowych, tj. pracowników umysłowych (Angestellte) w tym urzędników (Beamte),
robotników i żeńskiej służby domowej (Hausangestellte), odznaczali się pracujący na
własny rachunek (6–7%), którzy z reguły stosunkowo późno osiągali samodzielną pozycję w zawodzie ze względu na pozyskanie odpowiedniego kapitału, nabycie wiedzy
i doświadczeń czy odziedziczenie rodzinnej firmy, by być sobie sterem i okrętem, także
w podejmowaniu decyzji o wycofaniu się z działalności zawodowej. Oczywiście należy
zdawać sobie sprawę, że powyższy wskaźnik nie opisuje zadowalająco rzeczywistości,
gdyż nie uwzględnia, między innymi, mobilności przestrzennej i społecznej ludności,
szczególnie dającej o sobie znać w wypadku żeńskiej służby domowej. Przykładowo,
przed osiągnięciem wieku emerytalnego kobiety należące do tej kategorii społeczno–
zawodowej często powracały do miejsca zamieszkania położonego poza Szczecinem
albo zmieniały lub traciły miejsce pracy, co powodowało ich liczebny ubytek w starszych grupach wiekowych, który wcale nie musiał oznaczać zaprzestania przez nie
działalności zawodowej51. Niestety nie dysponujemy informacjami dla poszczegól-

49

Statistik des Deutschen Reischs 406, 1 (1925), s. 34–37.
Preußische Statistik 177, 1 (1900), s. 217–223; Statistisches Jahrbuch der Stadt Stettin 1927, s. 7–8.
51
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nych grup wiekowych o wykonywanym zawodzie i zajmowanej w nim pozycji przed
wejściem w okres bierności zawodowej, co pozwoliłoby lepiej opisać interesujące nas
zagadnienie, szczególnie w odniesieniu do ludzi starych.

Przyczyny śmierci — jednowymiarowe spojrzenie
na kres życia ludzi starych
Czy w Szczecinie wraz z modernizacją demograficzną zaszły trwałe zmiany strukturalne w przyczynach zgonów osób starych? Jeśli tak, to jak one wyglądały? Co
mogło stać na przeszkodzie ich poprawnego opisania? Pewne jest, że zakończenie
życia zawsze ma swoją przyczynę (a właściwie wiele przyczyn), ale jej stwierdzenie nie zawsze jest precyzyjne, aczkolwiek równolegle do postępu opieki i wiedzy
medycznej staje się coraz dokładniejsze, co też miało miejsce w analizowanym okresie. Proces ten znalazł swe odzwierciedlenie w kilku zmianach klasyfikacji przyczyn zgonów, zaburzających szczegółową porównywalność danych w czasie (lata
190352, 1908–1910, 1933)53. Aby umożliwić porównywalność i zarazem ograniczyć
rolę wpływu czynnika losowego czy błędnych diagnoz, na podstawie szczegółowych kategorii — początkowo w liczbie 30, na końcu zaś 85 — wydzielono ogólne
grupy przyczyn zgonów54 dla okresów pięcioletnich55 w narzuconym przez źródła
mieszanym układzie anatomiczno–etiologicznym (wykres 22).
Formalnie rzecz biorąc, struktura przyczyn zgonów ludności w wieku 60 lat i więcej
zmieniła się istotnie na przestrzeni rozpatrywanego czasu: o ile bowiem w początkowym okresie lat 1891–1895 pierwsze miejsce zajmował uwiąd starczy (25,9%), drugie —
choroby układu oddechowego (19,6%), trzecie zaś — udar mózgu i inne schorzenia
systemu nerwowego (13,6%), o tyle w końcowym dzierżyły już palmę pierwszeństwa
choroby serca (22,8%), za nimi plasował się rak (16,9%), a dalsze miejsce zajmowały
udar mózgu i inne schorzenia systemu nerwowego (15,9%). W świetle tych danych
nastąpiła zmiana kolejności przyczyn zgonów w grupie ludności starej; z czołówki
zniknął uwiąd starczy i choroby układu oddechowego, weszły zaś do niej tak zwane choroby cywilizacyjne, co poniekąd wpisywało się w model przejścia epidemiologicznego, według którego wydłużaniu się oczekiwanego przeciętnego trwania życia
towarzyszyły zmiany w strukturze przyczyn zgonów, polegające między innymi na
zmniejszaniu się roli chorób zakaźnych i pasożytniczych na rzecz wzrostu znaczenia

52

Zob. Vorpommersches Landesarchiv Greifswald, Rep. 60: Oberpresidium von Pommern,
Nr. 2796 (inserowany: Alphabetisches Register der Krankheiten und Todesursachen mit den Nummern des durch Ministerialerlaß vom 22. April 1904 eingeführten Verzeichnisses, hrsg. v. der Medizinalabteilung des Ministeriums der geistlichen–, Unterrichts– und Medizinalangelegenheiten, Berlin 1905).
53
Ogólnie na temat statystyki przyczyn zgonów prowadzonej w Prusach: A. Guttstadt,
Die Statistik der Todesursachen in Preussen. Ein Beitrag zur Leichenschau–Frage, „Zeitschrift
des Königlich Preussischen Statistischen Bureau” 19, 1879, s. 153–160; idem, Die Unterlagen
der Todesursachen, „Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Landesamts” 48,
1908, s. 63–67; R. Lee, M. C. Schneider, J. Vögele, Zur Entwicklung der Todesursachenstatistik
in Preußen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, [w:] Herausforderung Bevölkerung. Zu Entwicklungen des modernen Denkens über die Bevölkerung vor, im und nach dem dritten Reich, J. Ehmer,
U. Ferdinand, J. Reulecke (Hg.), Wiesbaden 2007, s. 7–16.
54
Szerzej: J. Vögele, Sozialgeschichte..., s. 63–75. Por. też A. Fihel, Płeć, s. 59–60.
55
Ostatni okres, z uwagi na koniec serii danych, jest trzyletni.
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Wykres 22. Zgony osób zmarłych w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1891–1938
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chorób zwyrodnieniowych, kojarzonych z cywilizacyjnymi56. Należy jednak pamiętać,
że teoria ta odnosi się do całej populacji, nie zaś wyłącznie do osób starych, z reguły
mniej podatnych na choroby zakaźne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu układu trawiennego, które w okresie przedtransformacyjnym dziesiątkowały najmłodsze dzieci.
Redukcja tych ostatnich, najszybciej postępująca na początku XX w., była głównym
motorem napędowym zmian prowadzących do wzrostu potencjału życia57.
Spośród wymienionych kategorii przyczyn zgonów jedna zasługuje na szczególną uwagę, mianowicie uwiąd starczy (Altersschwäche), odnotowywany dla osób,
które zmarły w wieku 60 lat i więcej. Biologiczne źródło tego naturalnego sposobu
rozstania się z życiem tkwi w obniżaniu się wraz z wiekiem przemiany materii,
powodującym stopniowe pogorszanie się odżywiania tkanek i organów, a nawet
ich atrofię, czemu towarzyszy osłabienie sprawności fizycznej lub umysłowej (demencja starcza). Kierując się przesłankami logicznymi, należałoby oczekiwać wzrostu znaczenia uwiądu starczego wraz z postępującym starzeniem się ludności lub
utrzymania jego pozycji w hierarchii przyczyn zgonów przy niewydłużającym się
dalszym oczekiwanym trwaniu życia osób, które ukończyły 60. rok życia. W rzeczy-

56

M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005, s. 138. Zob. też interesujące uwagi na temat przejścia epidemiologicznego w odniesieniu do osób starych poczynione na podstawie danych dla miasta Kolonii. Ch. Conrad,
Vom Greis..., s. 80–91.
57
R. Spree, Der Rückzug des Todes. Der epidemiologische Übergang in Deutschland während des
19. und 20. Jahrhunderts, Konstanz 1992, s. 49–53.
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Wykres 23. Umieralność (w tym na uwiąd starczy) ludności w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1910–1918 w podziale na płeć
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 62.

wistości tak się nie działo: w Szczecinie w pięcioleciu 1891–1895 stwierdzono uwiąd
starczy u jednej czwartej starych osób, które zmarły, a w trzyleciu 1936–1938 już tylko u jednej ósmej, co pozwala przypuszczać, że z czasem poprawiła się diagnostyka
przyczyn śmierci wskutek wzrostu wiedzy medycznej, a także polepszenia się dostępu do lekarzy, czemu sprzyjało podnoszenie się ogólnego poziomu zamożności.
Zapewne uwiąd starczy podawano często jako przyczynę zgonu, gdy brakowało
rozeznania, na co właściwie zmarła dana osoba. W tym kontekście da się również
wytłumaczyć, dlaczego w latach 1901–1905 przejściowo wzrósł procent zgonów
z powodu tej „pojemnej” jednostki chorobowej (zob. też współczynniki cząstkowe
przyczyn zgonów dla lat 1900/1901 przedstawione na wykresie 24). Dlatego że na
początku XX stulecia w granice Szczecina wcielono obok Niemierzyna robotnicze
Grabowo i Drzetowo, podług zaś słów dyrektora miejskiego urzędu statystycznego w Szczecinie K. Erlera, uwiąd starczy był ulubioną (beliebte) przyczyną zgonów
wśród ludu (Volk)58 — w domyśle — częściej podawaną w wypadku uboższych
zmarłych, których za życia nie było stać na zapewnienie sobie odpowiedniej opieki
lekarskiej59.
Nie ulega wątpliwości, że w latach I wojny światowej liczba odwiedzin lekarskich znacznie spadła wskutek wyjazdu na front części lekarzy i pielęgniarek oraz
uczynienia priorytetową opieki nad rannymi. Sytuacja stanu wojennego przełożyła
się na zastopowanie spadku zgonów z powodu uwiądu starczego w pięcioleciu
1911–1915 i ich wzrost w następnych latach 1916–1920. Ponieważ oba pięciolecia
obejmują lata wojny i pokoju, rozpatrzmy rzecz bardziej szczegółowo, odwołując
się do wyników badań K. Erlera, który na bieżąco śledził w okresach rocznych,
58

K. Erler, Vier Jahre Krieg in ihren Wirkungen auf die Bevölkerungsbewegung Stettins, Stettin 1918, s. 28.
Zob. też uwagi na temat różnic przestrzennych w umieralności na uwiąd starczy pomiędzy
rejencją szczecińską a koszalińską (lata 30. XX w.). D. Szudra, Ludność..., s. 230–233.
59
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Wykres 24. Umieralność w grupie osób w wieku 60 lat i więcej w Szczecinie w latach
1890/1891–1933/1934 według płci i przyczyn
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 68.

co ważne odmierzanych od 1 sierpnia 1914 r.60, wpływ wojny na rozwój sytuacji
demograficznej w Szczecinie (wykres 23). Analizując umieralność osób w wieku
60 lat i więcej61, już na samym początku zaznaczył, że sytuacja wojenna w największej mierze dotknęła osoby stare, aczkolwiek jej wpływ był zróżnicowany w zależności od płci. Otóż natężenie zgonów wśród seniorek właściwie się nie zmieniło w dwóch pierwszych latach wojny w porównaniu z przeciętną przedwojenną,
wzrosło dopiero w dwóch ostatnich, kolejno o 30% i 25%. Inaczej kształtowała się
sytuacja wśród seniorów. W ich grupie już w pierwszym roku wojny (!) umieralność wzrosła o 26%, następnie spadła do normy przedwojennej, by w trzecim roku
ją przewyższyć aż o 44%, ale w czwartym już tylko o 19%. Nierównoległy wzrost
60
Dla „zwykłych” lat kalendarzowych, odmierzanych od 1 stycznia, dysponujemy porównawczym zestawieniem ruchu urodzeń i zgonów w poszczególnych niemieckich ośrodkach
wielkomiejskich. Niestety, nie zawierają one podziału na grupy wiekowe, z wyjątkiem niemowląt. Wynika z nich, między innymi, że w 1918 r. w grupie 36 miast liczących powyżej
100 tys. mieszkańców, dla których podano stosowne dane, pod względem umieralności miejscowej męskiej i żeńskiej ludności cywilnej Szczecin plasował się na piątym i szóstym miejscu
od góry (25,1‰ i 18,8‰). Zob. Geburts– und Sterblichkeitsverhältnisse in deutschen Orten mit
15000 und mehr Einwohner in den Jahren 1914–1918 auf Grund einer besonderen nachträglichen
Erhebung zusammengestellt im Reichsgesundheitsamt (Sonderbeilage zu „Veröﬀentlichungen des
Reichsgesundheitsamts” 1921), s. 70* i inne.
61
K. Erler, Vier Jahre..., s. 26–29.
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Wykres 25. Porównanie umieralności według przyczyn w grupie mężczyzn i kobiet w wieku
60 lat i więcej w Szczecinie w latach 1890/1891–1933/1934
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 68.

intensywności zgonów w podziale na płeć wprawił w zdziwienie K. Erlera, również
i piszącego te słowa. Trudno znaleźć dla tego fenomenu przekonujące wytłumaczenie. Wiadomo, że zjawisku temu towarzyszył wzrost liczby zgonów z powodu
uwiądu starczego, chorób układu krążenia, zapalenia płuc i gruźlicy, dlaczego jednak tak się działo — nie wiadomo. Być może należy je łączyć ze stresem wywołanym wojną, na który mogli być bardziej podatni mężczyźni niż kobiety, czy zadziałaniem czynnika losowego, co jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Nie budzi
zaś zdziwienia największy wzrost umieralności w trzecim roku wojny (1916/1917),
obserwowany u obu płci, kiedy w przybliżeniu co dziesiąty senior i co dwunasta
seniorka rozstali się z życiem.
Ważną składową wzrostu umieralności osób starych w trzecim roku wojny, jak
i zresztą w pozostałych, było podniesienie się liczby zgonów z powodu uwiądu starczego62. Zdaniem K. Erlera trudna sytuacja aprowizacyjna, dająca już o sobie znać
na początku 1916 r., uderzyła głównie w ludność starą, z pewnością niemogącą zaspokoić swoich potrzeb żywieniowych w czasach tak zwanej blokady głodowej wyłącznie na podstawie reglamentowanych środków spożywczych. Oferta czarnego
rynku była bardziej dostępna dla ludzi młodych i w średnim wieku63. Głód więc był
62

Ibidem, s. 26–27.
L. Burchardt, Die Auswirkungen der Kriegswirtschaft auf die Zivilbevölkerung im Ersten und
Zweiten Weltkrieg, „Militärgeschichtliche Mitteilungen” 15, 1974, s. 68.
63
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Wykres 26. Porównanie struktury przyczyn zgonów wśród mężczyzn i kobiet w wieku 60 lat
i więcej w Szczecinie w latach 1890/1891–1933/1934 pod kątem roli uwiądu starczego (hipotetyczne założenie braku różnic w poziomie umieralności mężczyzn i kobiet)
20,0
PRZEWAGA MĘŻCZYZN (+)
15,0

różnice strukturalne (procenty)

10,0

5,0

inne przyczyny

0,0

uwiąd starczy

-5,0

-10,0

-15,0
PRZEWAGA KOBIET (–)

1933/1934

1924/1926

1910/1911

1905/1906

1900/1901

1895/1896

1890/1891

-20,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych wymienionych w przypisie 68.

jedną z głównych przyczyn zwiększonej umieralności na uwiąd starczy, dotykającej
w większym stopniu mężczyzn niż kobiety, jeśli za podstawę porównań przyjąć
normę przedwojenną (dynamika), przy czym natężenie zgonów z powodu uwiądu
starczego niezmiennie pozostawało wyższe u kobiet (struktura). Wzrost umieralności wśród osób starych, bardziej widoczny w wypadku mężczyzn, miał prawdopodobnie źródło w tym, że mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet — zdaniem
Erlera — potrzebowali więcej kalorycznego pożywienia, by móc utrzymać kondycję
fizyczną, a ci, którzy żyli samotnie, radzili sobie gorzej od samotnych kobiet w gospodarowaniu skromnymi racjami żywności64.
Na całą rzecz można spojrzeć z jeszcze innej perspektywy, mianowicie zamożności. Przyglądając się wcześniej aktywności zawodowej osób starych, doszliśmy
do wniosku, że wraz z wiekiem rosła ona u kobiet, malała zaś u mężczyzn, co też
połączyliśmy z faktem częstszego wdowienia kobiet, które raczej nie sprzyjało stabilizacji finansowo–materialnej seniorek. Innymi słowy, można zakładać, że samotne
64

K. Erler, Vier Jahre..., s. 27.
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kobiety, stanowiące pokaźny odłam ludności starej, z reguły miały gorszą sytuację
finansową w porównaniu z pozostałymi członkami grupy, co zapewne przekładało
się na ich rzadsze korzystanie z usług lekarskich. Brak (częstych) kontaktów z lekarzem w wielu wypadkach skutkował zaniechaniem leczenia i nieprecyzyjnym
rozpoznaniem przyczyny zgonu (na przykład rak, zapalenie płuc czy udar serca
przypisywano niekiedy na poczet uwiądu starczego, a gruźlicę — na poczet zapalenia płuc)65. Biorąc to pod uwagę, da się hipotetycznie wyjaśnić, dlaczego wyjazd
personelu medycznego na front w większej mierze dotknął starych mężczyzn, w latach pokoju zapewne częściej korzystających z opieki lekarskiej. Jak widać, objęcie
analizą uwiądu starczego może stanowić interesujące pole dla sporu o rolę wpływu
czynników kulturowych i naturalnych na kształtowanie się danej choroby lub jej
konstrukt. Wprawdzie sam Erler skłaniał się ku temu, by problem „płci” uwiądu
starczego rozpatrywać w kontekście dłuższego, w porównaniu z mężczyznami,
przeciętnego oczekiwanego trwania życia kobiet66, ale przy tym zaznaczył, że trudno jest znaleźć stosowne dowody na poparcie tej — jakby się mogło na pierwszy
rzut oka wydawać — oczywistej tezy67. Wszystko to zachęca do podjęcia stosownych badań nad tym ważnym aspektem starości, rozsądek zaś nakazuje brać oba
wyjaśnienia pod rozwagę, by następnie określić ich wagę. Z powodu niedostatku wiedzy w tym zakresie pozostaje się ograniczyć do „płytkiego” znaczeniowo
stwierdzenia, wniosku wyprowadzonego na podstawie zestawienia cząstkowych
współczynników zgonów według przyczyn68, że seniorzy w porównaniu z seniorkami częściej umierali z powodu różnych, jaśniej określonych chorób i urazów; stare
kobiety intensywniej niż starzy mężczyźni rozstawały się z życiem wskutek „pojemnego” uwiądu starczego, który w strukturze zgonów u obojga płci nabierał na
znaczeniu wraz z zaawansowaniem w wieku. Sygnalizowana różnica nie wystąpiła
tylko w jednym przekroju czasowym, tj. w latach 1900/1901 (wykres 24). Wówczas
bowiem w grupie seniorów w porównaniu z seniorkami umieralność na uwiąd
starczy była wyższa o 0,4 punktu promilowego (wykresy 25 i 26). Co ciekawe, ta
wyjątkowa, aczkolwiek niewielka przewaga zaistniała w czasie, gdy do Szczecina
przyłączono wspomniane dzielnice robotnicze. Czy był to zwykły zbieg okoliczności? Pytanie to pozostawiam bez odpowiedzi.
Jaka wiedza wypływa dla nas z dłuższej w czasie obserwacji pozycji uwiądu
starczego w przyczynach śmierci osób starych? Taka, że jej malejące znaczenie
było symptomem dokonującej się modernizacji demograficznej; z wydłużaniem się
długości życia szło w parze coraz lepsze diagnozowanie chorób i przyczyn śmierci, aczkolwiek należy w tym miejscu zaznaczyć, że dokonujący się na przełomie
XIX i XX w. w wielkich miastach postęp w dziedzinie zdrowotności zaowocował

65
Por. [Dr.] Bundt, Krebsbekämpfung, „Pommersche Wohlfahrtspflege” 12, 1936, nr 1, s. 1–2;
K. Erler, Vier Jahre..., s. 28; Ch. Conrad, Vom Greis..., s. 81–82.
66
Dziwi, że problem uwiądu starczego nie znalazł zainteresowania u Edwarda Shortera, omawiającego między innymi specyfikę występowania niektórych schorzeń u kobiet.
Zob. E. Shorter, Der weibliche Körper..., s. 265–289.
67
K. Erler, Vier Jahre..., s. 28.
68
Preußische Statistik 118 (1890), s. 54–55; 124 (1891), s. 54–55; 145 (1895), s. 52–53; 152 (1896),
s. 52–53; 171 (1900), s. 50–51; 179 (1901), s. 50–51; 199 (1905), s. 54–55; 208 (1906), s. 54–55;
Statistischer Jahresbericht der Stadt Stettin 1910, s. 6–7; 1911, s. 14–15; 1912, s. 6–7; Statistisches
Jahrbuch der Stadt Stettin 1924, s. 18–19; 1925, s. 20–21; 1926, s. 22–23; 1927, s. 7–8; 1933, s. 20–23;
1934, s. 7, 26–29.
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spadkiem umieralności69 przede wszystkim dzięki podjętym działaniom higienicznym70 (np. komunalna i społeczna opieka nad niemowlętami71, chorymi na gruźlicę72, kontrola żywności73, w tym jakości wody74) czy infrastrukturalnym (np. rozbudowa systemu kanalizacji i wodociągów75), które z kolei, stanowiąc element tak
zwanego socjalizmu municypalnego, szły w parze ze wzrostem ogólnego dobrobytu, warunkującym między innymi lepsze odżywianie ludności i tym samym, zgodnie z tezą McKeowna, większą odporność populacji na choroby76. Spadek odporności, powtórzmy to jeszcze raz, najbardziej dał o sobie znać w trzecim roku wojny,
w którym głód zszedł się z surową zimą, torując również drogę zapaleniu płuc
w częstszym niż zazwyczaj pozbawianiu życia osób starych, do czego dochodziły jeszcze problemy ze środkami opałowymi. Dodajmy, że trudności aprowizacyjne, tym razem z roku 1923, związane z hiperinflacją, nie pozostały bez wpływu na
przejściowy wzrost liczby zgonów z powodu uwiądu starczego, dający się wyjaśnić,
zgodnie z tym, co już powiedziano, z jednej strony pogorszeniem się odżywiania
i warunków bytowych ludzi starych, z drugiej zaś spadkiem konsultacji lekarskich
przy szczuplejącym z dnia na dzień zasobie finansowym.
Przy omawianiu różnic według płci w długości trwania życia zwrócono już uwagę na ich zacieranie się w Szczecinie w dobie modernizacji demograficznej. Kierunek
tych zmian odzwierciedlają również, a nawet prymarnie, ogólne wartości współczynników natężenia zgonów w grupie osób w wieku 60 lat i więcej. Ich rozwój w czasie
ukazuje uprzywilejowanie starych mężczyzn, ponieważ wśród nich, zaczynając od
początku XX w., umieralność odznaczała się trwałą tendencją zniżkową, podczas
gdy w grupie starych kobiet jej pozytywny rozwój nastąpił później, ujawniwszy się
dopiero przed wybuchem I wojny (wykres 24). U obu płci obniżenie się umieralności
postępowało równolegle do redukcji znaczenia zgonów z powodu chorób układu
oddechowego (przede wszystkim zapalenia płuc) i wyłączonej z tej zbiorczej katego69

Por. R. Spree, Der Rückzug..., s. 49–53.
Szerzej: B. Witzler, Großstadt und Hygiene. Kommunale Gesundheitspolitik in der Epoche der
Urbanisierung, Stuttgart 1995, passim.
71
A. Chlebowska, D. K. Chojecki, Dzieci..., s. 35–62.
72
D. Szudra, „Biała dżuma”, czyli rzecz o umieralności na gruźlicę w Szczecinie w latach 1910–
1931, [w:] Monumenta Manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu
w 70. rocznicę urodzin, red. A. Makowski, E. Włodarczyk, Szczecin 2003, s. 173–191; D. K. Chojecki, Umieralność na gruźlicę na Pomorzu Zachodnim w dobie republiki weimarskiej. Fakty i fikcje,
[w:] Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. K. Mikulski, A. Zielińska, K. Pękacka–Falkowska, Toruń 2011, s. 177–204.
73
Zob. Das öﬀentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirke Stettin wöhrend der Jahre 1892, 1893,
1894, achter Vewaltungsbericht erstattet von Dr. Katterbau, Stettin 1896, s. 143–167.
74
Zob. Bericht über Verwaltung der Gemeinde– Angelegenheiten der Stadt Stettin 1906/1907, s. 211–212.
75
Vorpommersches Landesarchiv Greifswald, Rep. 60: Oberpresidium von Pommern, Nr. 2305,
k. 220–220v (sprawozdanie dr. Bundta: Wasserversorgungs– und Abwasserverhältnisse des Regierungsbezirkes Stettin, Stettin 31.12.1925); Das öﬀentliche Gesundheitswesen, s. 114–116.
76
Stara, acz mocna teza McKeowna, negująca czy pomniejszająca znaczenie medycyny i rozwiązań komunalnych dla poprawy stanu zdrowotnego ludności, do dziś wzbudza kontrowersje. Por. A. Weigl, Wien im epidemiologischen Übergang: ein mitteleuropäischer Weg in die Moderne, Stadt, Krankheit und Tod. Geschichte der städtischen Gesundheitsverhältnisse während der
Epidemiologischen Transition vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhunderts, J. Vögele, W. Woelk (Hg.),
Berlin 2000, s. 171; M. Kopczyński, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym
i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006, s. 10.
70
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rii przyczyn zgonów gruźlicy (w tym jej odmian pozapłucnych). Sytuacja ta niewątpliwie była wymiernym efektem działań podjętych w dziedzinie zwalczania wysokiej umieralności na gruźlicę płuc, nastawionych na prewencję i leczenie. Wprawdzie
osoby stare, mniej narażone na „białą dżumę”, nie były ich głównym podmiotem,
a przede wszystkim dzieci, młodzież szkolna i osoby w wieku produkcyjnym (w źródłach sprawozdawczych mowa tylko o grupach wiekowych: 1–5, 6–15, 16–60 lat)77,
ale i one wcześniej czy później wchodziły z pewnym bagażem doświadczeń i wiedzy
w okres starości, a jeśli ponadto były lepiej zaopatrzone od swoich poprzedników
w środki niezbędne do życia, w tym bogatszą żywność, by znów nawiązać do McKeowna, to mogły lepiej stawić czoło niewidzialnemu wrogowi.
Mimo rozwoju geriatrii, a właściwie badań prowadzonych w klinikach, ludzie
starzy nie byli obiektem zainteresowania publicznej opieki zdrowotnej — w każdym
razie na Pomorzu Zachodnim i w jego stolicy — prowadzonej w ramach powojennej, wieloaspektowej Wohlfahrtspflege78, czego nie można powiedzieć o opiece socjalnej
roztaczanej nad uboższą ludnością (do 1918 r. w ramach Armenpflege). Objęcie nią nie
było uzależnione od wieku, lecz zdolności do wykonywania pracy, ponadto oddziaływało stygmatyzująco i dyscyplinująco na osoby, które zdecydowały się z niej skorzystać (pozbawienie praw wyborczych do 1918 r., kontrolowanie wydatkowania udzielonych środków finansowych, zakaz podejmowania dodatkowej pracy)79. W 1910 r.
w Szczecinie w grupie osób pierwszy raz korzystających z miejskiej opieki nad ubogimi 28,8% mężczyzn i 21,3% kobiet uzasadniało potrzebę pomocy uwiądem starczym, a 51,7% mężczyzn i 27,8% kobiet — chorobą i kalectwem, przy czym kobiety
stanowiły 71,8% w ogóle osób wnioskujących o opiekę, które jako powód do wsparcia
podawały też często owdowienie bądź opuszczenie w złej wierze przez małżonka80.
Pierwsze przebłyski zainteresowania zdrowiem seniorów pojawiły się na przełomie lat 20. i 30. XX w., gdy uwagę zaczął przykuwać wzrost liczby zachorowań
i zgonów z powodu nowotworów, kojarzony przez ówczesnych nie tylko z lepszą
diagnostyką chorób, lecz również ze starzeniem się ludności, a przede wszystkim
z wydłużaniem się przeciętnego trwania życia w średnich i starszych grupach wiekowych, faworyzującym, można rzec, schorzenia zwyrodnieniowe81. Na przełomie
XIX i XX w. dyskusję wzbudzała wysoka umieralność dzieci, szczególnie niemowląt; przed wybuchem I wojny światowej i w dobie republiki weimarskiej — gruźlica,
77
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelny Prezydent Prowincji Pomorskiej, sygn. 2575
(inserowany: XVIII. Jahresbericht des Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose in Stettin. Geschäftsjahr 1928, Stettin [b.r.w.], s. 20–21).
78
Wniosek wyprowadzony na podstawie kwerendy miesięczników: „Blätter für Wohlfahrtspflege in Pommern” za lata 1920–1922 i „Pommersche Wohlfahrtsblätter” za lata 1923–1939.
79
Por. K. Schniedewind, Städtische Altersversorgung in Deutschland und Frankreich in der zweiten
Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, [w:] Stadt, s. 446–447, 449.
80
Statische Vierteljahresberichte der Stadt Stettin, t. 1, 1911 (C. Anhang: Die oﬀene Armenpflege
in Stettin im Rechnungsjahre 1910), s. 58.
81
Zob. Vorpommersches Landesarchiv Greifswald, Rep. 60 (Oberpresidium von Pommern),
Nr. 2306 (pismo krajowej opieki społecznej do naczelnego prezydenta prowincji z 13.08.1932),
k. 83–86v.; [Dr.] Bundt, Krebsbekämpfung, „Pommersche Wohlfahrtsblätter” 7, 1931, nr 3, s. 83–
88; idem, Weiteres zur Krebsbekämpfung in Pommern, ibidem 12, 1936, nr 9, s. 285–293; Grüneisen,
Der Reichsausschuß für Krebsbekämpfung und die Organisation dieses Arbeitszweiges, ibidem 7, 1931,
nr 3, s. 88–94; ibidem 8, 1932, nr 3, s. 103–104 (Die Aufgaben der Gemeinden bei der Bekämpfung der Krebskrankheiten); [Dr.] Stange, Krebsbekämpfung Krebs in Pommern, ibidem 8, 1932,
nr 2, s. 37–45; R. Jenecke, 1000 Worte Krebs, ibidem 9, 1933, nr 5, s. 154–156.
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zbierająca śmiertelne żniwo jak żadna z innych chorób wśród osób w kwiecie wieku;
w czasie wielkiego kryzysu i nastania nowego tworu politycznego, III Rzeszy — rak,
stając się niejako jednym z symboli dokonujących się przemian, którym od samego
początku towarzyszył regres urodzeń, pierwsza przyczyna starzenia się populacji,
w niecałe sto lat później powszechnie znana w Polsce w kontekście podwyższenia
wieku emerytalnego.
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Rezydenci w rodzinach ziemiańskich
na ziemiach polskich w XIX wieku

B

arwne postacie rezydentów i rezydentek utrwalone zostały w wielu pamiętnikarskich opisach XIX–wiecznych dworów szlacheckich i rezydencji ziemiańskich oraz w licznych utworach literackich: powieściach obyczajowych, komediach,
gawędach szlacheckich itd. Wystarczy przypomnieć uwiecznioną w Zemście Aleksandra Fredry postać pieczeniarza i podszytego tchórzostwem blagiera Papkina.
Można więc sądzić, że rezydenci przyciągali, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX w.,
uwagę wielu ówczesnych obserwatorów życia ziemiańskiego we wszystkich trzech
zaborach. Nie tylko z tego względu stanowią oni ciekawy temat, zasługujący na odrębne zbadanie. W polu widzenia badaczy dziejów ziemiaństwa polskiego oprócz
jego „klasowego trzonu” pozostawać winny — jak zauważyła trafnie Janina Leskiewiczowa — również „społeczne kategorie przejściowe”, a jedną z takich kategorii
tworzyli niewątpliwie rezydenci1. Ze względu na przeważnie podeszły wiek wydają
się oni stanowić ważne zagadnienie także w badaniach nad starością w rodzinach
ziemiańskich w XIX i w początkach XX w.
Z pamiętników i innych źródeł wynika zarazem, że słowem „rezydent” posługiwano się dość dowolnie, w odniesieniu do różnych mieszkańców siedzib ziemiańskich.
Wypada tu więc najpierw przeanalizować jego słownikowe definicje. Trudno udzielić
odpowiedzi na pytanie: kiedy słowo „rezydent” zadomowiło się polskim piśmiennictwie i mowie potocznej. Zwraca uwagę jego pominięcie w wydanym w latach 1807–
1814 pomnikowym słowniku języka polskiego Bogumiła Samuela Lindego. Zygmunt
Gloger pisze natomiast, że rezydentami nazywano „bezdomnych przyjaciół, weteranów wojskowych i wysłużonych oficjalistów, a często dalekich, biednych krewnych
obu płci, których nieraz po kilkanaście osób w domach możnej szlachty ludzko i gościnnie do śmierci utrzymywano”2. Aleksander Brückner podaje z kolei, że w życiu prywatnym rezydentami byli „ubodzy krewni, przesiadujący na łaskawym chlebie u bogatej rodziny, odwdzięczający się dobrymi usługami domowymi za dobrodziejstwa”3.
1
J. Leskiewiczowa, Zamiast wstępu, [w:] Ziemiaństwo polskie 1795–1945. Zbiór prac o dziejach
warstwy i ludzi, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1985, s. 14.
2
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Warszawa 1972, s. 160 (pierwsze wydanie:
1900–1903).
3
Encyklopedia staropolska, t. 2, oprac. A. Brückner, Warszawa 1990 , s. 364 (reprint pierwszego
wydania z 1937–1938). Tak samo definiuje słowo „rezydent” W. Kopaliński, Słownik mitów
i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 977.
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Podobne wyjaśnienie znajdujemy w słowniku języka polskiego, opublikowanym
w 1912 r. Według jego autorów rezydent to: „bezdomny przyjaciel, weteran, wysłużony oficjalista lub biedny, daleki krewny, rezydujący stale w bogatym domu, dworzanin respektowy”4. W wielkim słowniku języka polskiego, opracowanym pod redakcją
Witolda Doroszewskiego, rezydenta określono jako ubogiego krewnego, przyjaciela
lub „wysłużonego oficjalistę, mieszkającego stale w dworze szlacheckim i będącego na
utrzymaniu gospodarza”5. Niemal takie same definicje zawierają najnowsze słowniki
języka polskiego6. W mowie potocznej — jak wolno sądzić z zebranych relacji byłych
właścicieli ziemskich urodzonych przed wybuchem I wojny światowej bądź znających
te czasy z tradycji rodzinnej — terminem „rezydent” bądź „rezydentka” posługiwano
się nie zawsze precyzyjnie. Za rezydentów uważano także księży pełniących w dworach ziemiańskich funkcje kapelanów oraz guwernerów w podeszłym wieku, wysłużonych urzędników i starych służących7.
Rezydenci stanowili zatem grupę o zróżnicowanym składzie i nieostro zarysowanych konturach. Zaliczano do niej zarówno krewnych obojga płci, przyjaciół,
przygodnych znajomych pana lub pani domu oraz weteranów walk o niepodległość ojczyzny, przebywających stale w rezydencjach ziemiańskich i niewykonujących w nich regularnie opłacanej pracy, jak też wysłużonych oficjalistów wiejskich,
nazywanych gracjalistami. Byli to wywodzący się przeważnie ze stanu szlacheckiego urzędnicy gospodarczy różnych szczebli, którym długoletnia wierna służba
w dużych majątkach ziemskich gwarantowała opiekę ze strony chlebodawców, zabezpieczenie starości w postaci wypłacanej dożywotnio gracji, ze swojska zwanej
„łaskawizną”. Można powiedzieć, że urzędnicy ci po wysłudze lat otrzymywali dobrowolnie udzielaną przez pana pewnego rodzaju emeryturę. Przykładowo w Ordynacji Zamoyskich w Królestwie Polskim 20–letnia służba uprawniała do połowy,
30–letnia do 3/4 i ponad 40–letnia do pełnego dotychczasowego wynagrodzenia8.
W dobrach łańcuckich w Galicji przyznaną przez ordynata lub jego pomocnika grację wypłacano dożywotnio. Zawierała ona w pomniejszonym wymiarze wszystkie
składniki wynagrodzenia oficjalisty: pensję, mieszkanie, ordynarię, opał itd., nierzadko też działkę ziemi do uprawy9. Natomiast w dobrach wilanowskich i innych
należących do Aleksandra Potockiego oficjaliści na ogół nie mogli liczyć na zabezpieczenie starości. Tylko nielicznym z nich wyznaczano dożywotnio gracje w postaci pensji lub użytkowania kawałka gruntu10. Z innych przykładów można wymienić długoletniego zarządcę Jaryszewa w dobrach Dzieduszyckich w Galicji Józefa
Grabowieckiego, który po przejściu na emeryturę zamieszkał z rodziną w domu

4
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 5, Warszawa 1912,
s. 528.
5
Słownik języka polskiego, t. 7, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965, s. 968–969.
6
Zob. Inny słownik języka polskiego PWN. P–Ż, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 444; Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 36, red. H. Zgółkowa, Poznań 2002, s. 80; Uniwersalny
słownik języka polskiego, t. 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 946.
7
Relacje Dezyderego Chłapowskiego i Jana Szułdrzyńskiego w moich zbiorach.
8
D. Rzepniewska, Wiejscy oficjaliści, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. 1, red. W. Kula, Warszawa 1965, s. 212, 225.
9
I. Rychlikowa, Szkice o gospodarce panów na Łańcucie, Łańcut 1971, s. 244.
10
B. Smoleńska, Oficjaliści dóbr wilanowskich (1800–1854), [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. 4, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa
1970, s. 177.
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wybudowanym na koszt zarządu klucza i otrzymywał wcześniejsze podstawowe
wynagrodzenie11. Pobieranym regularnie za wieloletnią pracę lub służbę wynagrodzeniem gracjaliści różnili się zatem od rezydentów, utrzymywanych we dworach
i pałacach bez uprzednio położonych zasług na rzecz ich właścicieli.
Gracjaliści stanowią odrębny temat, którego opracowanie wymagałoby przeprowadzenia szerokich kwerend źródłowych. Dopiero ich wyniki pozwoliłyby
sformułować uogólnienia dotyczące wszystkich trzech zaborów. Już podane wyżej
trzy przykłady pokazują bowiem, że w ordynacjach i innych wielkich kompleksach
dóbr ziemskich różnie regulowano kwestię wysłużonych oficjalistów. W jednych
po długoletniej nieprzerwanej pracy otrzymywali oni dobre zabezpieczenie na starość w postaci różnych świadczeń, a w innych tylko niektórzy z nich, zbliżając się
do wieku emerytalnego, mogli liczyć na gracje. W drugiej połowie XIX stulecia we
wszystkich trzech zaborach za pośrednictwem prasy i towarzystw rolniczych szerzono ideę zrzeszania się oficjalistów i zakładania dla nich funduszy emerytalnych.
W niektórych ordynacjach założono takie fundusze ze składek oficjalistów i stałych
dotacji ordynata, a w innych majątkach powstały kasy emerytalne. W tym także celu
utworzono, obejmujące całą Galicję, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Oficjalistów
we Lwowie i Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych w Wielkim
Księstwie Poznańskim12. W dalszych badaniach nad gracjalistami niezbędne będzie
więc wykorzystanie oprócz przechowywanych w wielu archiwach zespołów akt
podworskich także sprawozdań i innych źródeł dotyczących tych towarzystw.
Przechodząc do rezydentów, należy stwierdzić, że opisanie ich w niniejszym artykule we wszystkich aspektach jest niemożliwe, z powodu nie tylko jego ograniczonych ram objętościowych, ale także trudności badawczych. Materiały archiwalne
dotyczące rezydentów są bowiem stosunkowo szczupłe i zarazem rozsiane w zespołach akt podworskich i rodzin ziemiańskich, przechowywanych w wielu archiwach
i bibliotekach, krajowych i zagranicznych (litewskich, białoruskich i ukraińskich).
Dostarczają one przeważnie fragmentarycznych i niepoddających się łatwo porównaniom informacji. Raczej do wyjątkowych należy archiwum rodziny Turnów, zawierające szczegółowy dziennik, bogaty zestaw listów i księgę dochodów Adama Turny,
jednego z rezydentów w wielkopolskich dworach ziemiańskich w pierwszej połowie
XIX w.13 Objęcie kwerendą źródłową już choćby tylko ważniejszych zespołów akt
podworskich, przechowywanych w polskich archiwach i bibliotekach (nie mówiąc
o zagranicznych), wymagałoby znacznego nakładu czasu, niewspółmiernego do osiągniętych wyników. Sięgnąłem więc tylko do niektórych z tych zespołów akt.
W szerokim zakresie wykorzystałem natomiast pamiętniki, które stanowią podstawę źródłową większości prezentowanych niżej ustaleń. Objąłem kwerendą głównie wspomnienia drukowane, starając się zebrać w równym stopniu materiały źródłowe dotyczące wszystkich trzech zaborów. Jak zauważył trafnie Stefan Kieniewicz,
„pamiętnik jest jednak źródłem trudnym w posługiwaniu się, może właśnie dlatego,
że sprawia wrażenie przystępnego i przekonywającego. W publicystyce i poufnej
korespondencji wystarczy zastosować klasyczny kwestionariusz: co autor wiedział?
Co chciał powiedzieć? Przy pamiętniku dochodzi dużo bardziej zawiłe pytanie: jak
11

K. Karolczak, Dzieduszyccy — dzieje rodu. Linia poturzycko–zarzedcka, Kraków 2000, s. 161.
Nie zrealizowano natomiast projektów utworzenia stowarzyszenia oficjalistów w Królestwie Polskim. Zob. D. Rzepniewska, op. cit., s. 228.
13
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt. BZNO),
rkps 15739–15744.
12
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funkcjonował mechanizm pamięci autora?”14. W przypadku rezydentów nasuwa się
jeszcze jedno pytanie: w jakim zakresie ich opisy zamieszczone w pamiętnikach są
reprezentatywne oraz czy i w jakim stopniu są przekoloryzowane. Wszak we wspomnieniach rzeczy małe zamieniają się często w duże, a duże w ogromne. Biorąc
pod uwagę wszystkie te pytania i wątpliwości, za najbardziej odpowiednie uznałem
zastosowanie w analizie treści pamiętników techniki konstrukcyjno–egzemplifikacyjnej, polegającej na ilustrowanym obficie materiałem źródłowym opisie większej
liczby badanych osób15. Powtarzające się w opisach pamiętnikarskich informacje
o pochodzeniu społecznym, warunkach bytowych i funkcjach spełnianych przez
rezydentów uprawniają do formułowania dotyczących ich uogólnień i wniosków.
* * *
Na podstawie fragmentarycznych materiałów źródłowych trudno określić choćby
w przybliżeniu cezurę początkową procesu wyodrębniania się rezydentów jako
kategorii społecznej. Zdaniem Józefa Dzierzkowskiego wywodzili się oni z „licznej do wygodnego życia na cudzym chlebie przyzwyczajonej” szlacheckiej klienteli
magnatów. „Spokojne, próżniackie i pijackie Sasów czasy musiały zapewne — jak
pisał w swych wspomnieniach — przerabiać pomału dworzanina zbrojnego, bitnego i rzutkiego w rezydenta pończoszkowego, słodziutkiego i kanapowego, jakim
się pojawił w końcu XVIII stulecia”16. Wydaje się jednak, że wbrew temu historyczno–moralizatorskiemu wywodowi samo zjawisko jest starsze, przynajmniej już
w XVII w. — według Janusza Tazbira — wśród licznej służby w dworach magnatów i bogatej szlachty obok ludzi mających określone obowiązki było sporo faktycznych rezydentów: ubogich krewnych, wysłużonych oficjalistów, niespłaconych
dłużników i zwykłych pieczeniarzy17. Można sądzić, że „rezydowanie” jest w ogóle
funkcjonalnie związane z typem społeczeństwa przednowoczesnego, nieznającego „zabezpieczeń społecznych”. Zawsze w końcu była jakaś stara, wierna służba
i krewni, którym się jakoś nie powiodło w życiu. Jednakże jeszcze w XVI w. — jak
pisze Cezary Kuklo — wbrew obiegowym opiniom staropolski dwór szlachecki nie
był zasiedlony licznymi krewniakami, może z wyjątkiem Kujaw i z pewnością Prus
Królewskich, gdzie „gospodarstwa rodzin nuklearnych poszerzonych o krewnych
stanowiły blisko jedną piątą ogółu”18. W całej Rzeczypospolitej zjawisko rezydentury na dworach bogatej szlachty i magnatów datuje się w szerszej skali, więc raczej dopiero od XVII w. W każdym razie rezydenci jako grupa społeczna zaistnieli
„wcześniej aniżeli pojawiła się ich nazwa”19.

14

S. Kieniewicz, Materiały pamiętnikarskie w moim warsztacie badawczym, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1, 1971, nr 2, s. 32.
15
Opis tej techniki w K. Zamorski, Uwagi o pamiętnikach jako źródle poznania poglądów szlachty
na wieś galicyjską, „Acta Universitatis Lodzensis”, Folia Historica 13, 1983, s. 172; zob. także
J. Szczepański, Zasady gromadzenia i naukowego użytkowania dokumentów pamiętnikarskich, „Pamiętnikarstwo Polskie” 2, 1972, nr 4, s. 8.
16
[J. Dzierzkowski], Obrazy z życia i podróży, Poznań 1846, s. 154.
17
J. Tazbir, Rezydenci — domownicy w świetle literatury pięknej oraz pamiętników, [w:] Wszystek
krąg ziemski. Antropologia historia literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi,
red. P. Kowalski, Wrocław 1998, s. 99 nn.
18
C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 357.
19
J. Tazbir, op. cit., s. 100.
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W relacjach zagranicznych podróżników oraz w pamiętnikarskich opisach
Franciszka Gajewskiego, Wirydianny Fiszerowej czy Fryderyka Skarbka szlachta
w czasach upadku Rzeczypospolitej i w pierwszych latach zaborów odpowiada
opisanemu przez Thorsteina Veblena modelowi klasy próżniaczej20. Jest to obraz
ukazujący ludzi zajmujących się głównie rozrywkami i procesami sądowymi, ciągle uczestniczących w ucztach imieninowych (nierzadko kilkudniowych), balach,
galach z okazji zawarcia ślubów, stypach, polowaniach itd., na pracę zaś niepoświęcających zbyt wiele czasu21. W domu niejednego „wielkiego pana” do stołu biesiadnego zasiadało w dni powszednie kilkadziesiąt, a w dni galowe 200 i więcej osób,
wśród których przeważali ludzie dworscy i rezydenci22. O ówczesnej szlachcie dużo
mówi utrata majątków wskutek długów, które przeznaczone zostały na konsumpcję
oraz na nowe dwory i pałace23. Mimo utraty w państwach zaborczych przez szlachtę
praw politycznych, niemało „wielkich panów” nadal utrzymywało składającą się
z rezydentów liczną klientelę. Na ziemiach polskich zagarniętych przez Prusy —
jak wspominał Fryderyk Skarbek — „nie było domu nieco zamożniejszego”, w którym by nie utrzymywano pewnej liczby rezydentów24. Zresztą już przed drugim
i trzecim rozbiorem zauważano ich obecność we dworach szlacheckich. Liczniejsze
skupiska tworzyli oni zwłaszcza w siedzibach magnatów, jak w Puławach księstwa
Izabeli i Adama K. Czartoryskich, w których „liczono co niemiara rezydentów i rezydentek”25. Po upadku Rzeczypospolitej znaczna część szlachty, służąca poprzednio w wojsku, straciła zatrudnienie. „Ci panowie nie kwapili się o wyszukanie
sposobu utrzymania dla siebie za pomocą pracy lub służby, raz dlatego, że klejnot
szlachecki byłby cierpiał na takim sposobie do życia, drugi raz dlatego, że zamożni
panowie poczytywali sobie za święty obowiązek otworzyć gościnnie drzwi domów
swoich dla tych tułaczy i że to dogadzało modzie i próżności, ażeby się rezydentami i próżniakami otaczać i licznym dworem nad innych się przesadzać”26. Wśród
rezydentów zwykle nie brakowało — czytamy w innym pamiętniku — „typów, mających pewne zalety umysłowe, ale nie lubiących pracować”, przedkładających nad
pracę życie towarzyskie, zabawy i inne rozrywki27. A przy tym rezydenci niewiele
wówczas kosztowali. Z racji swej biedy nie byli bowiem ludźmi wymagającymi,
a prowadząc próżniaczy tryb życia, nie mogli dopominać się o większe wygody.
Dodać do tego trzeba, że „wszelkie zbytki stołu” w tym czasie były mało znane.
20

Zob. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 2008.
Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka, oprac. P. Mysłakowski, Warszawa 2009, s. 55–63;
W. Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, z francuskiego przeł. E. Raczyński, Warszawa 1998, s. 66, 79–80; F. Gajewski, Pamiętniki,
t. 1, Poznań 1913, s. 69–71, 128, 132.
22
J. Soroka, Pamiętnik pazia i koniuszego księcia ziem podolskich 1772–1822, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 297, s. 147–148.
23
W. Molik, Rozrzutność i oszczędność ziemiaństwa polskiego w zaborze pruskim w XIX i na początku XX wieku, [w:] Rozrzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości, moderatorzy:
J. Tazbir, A. K. Banach, Kraków 2005, s. 140–141, 151–153.
24
F. Skarbek, Pamiętniki Seglasa, oprac. K. Bartoszyński, Warszawa 1959, s. 25–26.
25
N. Kicka, Pamiętniki, wstęp i przypisy J. Dutkiewicz, Warszawa 1972, s. 84–85; por. także
K. Koźmian, Pamiętniki, t. 1, Poznań 1858, s. 256; J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich,
Paryż 1848, s. 348 i 353; F. Gajewski, op. cit., t. 1, s. 166.
26
Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka..., s. 46.
27
I. Baliński, Wspomnienia o Warszawie, przedmowę napisał R. Kołodziejczyk, Warszawa 1987,
s. 202.
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Zwykłe dworskie obiady i kolacje składały się „z bardzo prostych i nielicznych potraw, które przy wszelkich domowych zapasach i taniości wszystkich artykułów
żywności do wielkich wydatków powodów nie dawały”28.
Po rozbiorach Rzeczypospolitej szlachta przestała być potrzebna magnatom jako
polityczne wsparcie na sejmach i sejmikach. Czas powoli dewaluował status totumfackich wielkich panów. Utrzymywanie „w znaczniejszych dworach” licznych rezydentów — jako reliktu dawnej magnackiej klienteli — już tylko dla prestiżu i z poczucia obowiązku stawało się przeżytkiem, co barwnie scharakteryzował Eustachy
Tyszkiewicz, przeciwstawiając dwa typy: pana staropolskiego i pana współczesnego. „Podług mnie — pisał ok. 1844 r. — pan starodawny [...] opiekował się mniej
majętnymi od siebie, ażeby ich do swojej dynastii przywiązać i moralnie w swój
inwentarz zapisać. Uposażał wysłużonych domowników, młodzi szlacheckiej dawał protekcję, dozwalając im trzymać się klamki pańskiej z prawem szkoły obyczajowej na kobiercu. Ludzi zdolnych swoim kosztem wysyłał do Królewca i Gdańska
dla doskonalenia się w kunsztach i naukach, miał też zawsze wybornych majstrów
na dworze swoim. [...] Taki pan z panów majestatycznie był grzeczny, przykładny
w pożyciu małżeńskim, niemarnotrawny w rozchodach [...], do przyzwoitości jego
dygnitarskiej należała nadworna kapela i wiwatowi trębacze, oraz częste zjazdy
nieprzeliczonych gości i co dzień duża ciżba księży dworskich i rezydentów, siadających na szarym końcu stołu. A pan dzisiejszej daty — pytał dalej — czym różni
się od dawnego? O, pan dzisiejszy to zupełnie co innego. On nowonarodzonym
książątkom daje zwyczajnie pięć lub siedem imion na chrzcie świętym, z żoną żyje
tylko dla oka ludzkiego [...], buduje rezydencjonalny pałac i do śmierci go wykończyć nie może, sam jeden w domu je obiad o szóstej wieczorem, z kamerdynerem
i z żoną po francusku, z córkami zwykle po angielsku rozmawia. Szlachcicowi ledwie głową kiwnie, żydka za ręce ściska, bo tylko ceni w człowieku jego wartość
osobistą. [...] Dzisiejszego pana prawdziwe i niezaprzeczone dostojeństwo stanowi,
gdy się wścibi w poczet herbowych i tytułowanych rodzin, w jakimś zagranicznym
kalendarzyku”29.
Wraz z tymi zmianami zmniejszała się stopniowo liczebność rezydentów. W latach 40. XIX w. „w domach obywatelskich” — według Józefa Dzierzkowskiego —
miało już mieszkać niewielu „starych” rezydentów. Dzisiejszy rezydent, przenoszący się z domu do domu, jest — jak pisał — „ledwie cieniem dawnego”30. Nieobecność
rezydentów w wielu dworach, znanych z gościnności i otwartego życia towarzyskiego, zauważali także inni pamiętnikarze. „Dawniej rezydentów i rezydentek było
mnóstwo. Dziś — konstatował ok. 1865 r. Leon Potocki — wyginęło całe pokolenie,
pozostała po nim tylko tradycja”31. Dużo było w tych i innych opisach pamiętnikarskich przesady. Odnotowywano w nich bowiem głównie zanikanie wraz z rozpadem wielowiekowego systemu zależności magnaci — sąsiedzi szlacheccy32 rezydentów dawnego typu, tworzących stałą klientelę „wielkich panów”. Przez cały
28

Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka..., s. 47.
E. Tyszkiewicz, Obrazy domowego pożycia na Litwie, Warszawa 1865, s. 153–154 (pierwsze
wydanie: Wilno 1844); por. także I. Rychlikowa, „Pozory wielkiego świata, bardzo są powabne”,
„Przegląd Historyczny” 76, 1985, z. 4, s. 823–824.
30
J. Dzierzkowski, op. cit., s. 157.
31
L. Potocki, Pamiętniki pana Komertona, Poznań 1869, s. 45.
32
A. Mączak, Szlachta, [w:] Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 2, Warszawa
1981, s. 366.
29
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wiek XIX przetrwała natomiast podstawowa kategoria rezydentów, którą stanowili
ubodzy krewni czy przyjaciele goszczących ich gospodarzy. W okresie powstania
styczniowego duża jeszcze liczebność i ruchliwość rezydentów wywodzących się
z dawnej szlachty mocno niepokoiła władze carskie na Ukrainie. Gubernator podolski zalecał objęcie ich drobiazgową kontrolą w celu uniemożliwienia wędrówek po
dworach wykorzystywanych w politycznej agitacji33. Około połowy XIX w. po staroświecku rządzony dwór w Ludwinowie w Pińskiem był — jak zapamiętał Kajetan
Kraszewski — „bardzo liczny i wesoły. Rezydentów, rezydentek, panien respektowych i pasibrzuchów bez liku, gości ćma, jedzenia w bród, kapelan, msza rano
w kaplicy, gwar i ruch cały dzień”34.
Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX w. odnotowywano istnienie rezydentów i rezydentek w majątkach ziemiańskich wszystkich trzech zaborów. „Rezydenci
stanowili — jak pisze Anna Pruszyńska — instytucję znaną i istniejącą chyba we
wszystkich zamożniejszych dworach ziemiańskich, zwłaszcza przed pierwszą wojną światową. Nie znano przecież wówczas ubezpieczeń społecznych, więc gdzież
mieli się podziać na starość różni mniej lub bardziej bliscy krewni po utracie majątków [...] lub też wysłużeni oficjaliści czy nauczycielki domowe?”35. Nie sposób
oprzeć się jednak wrażeniu, że przekazy pamiętnikarskie o dużej liczebności, wręcz
dziesiątkach rezydentów, są wyolbrzymione. Nawet w wielkich majątkach ziemskich grupy te liczyły przeważnie po kilka, wyjątkowo po kilkanaście osób. Zupełnym mitem wydają się szeregi rezydentów we dworach szlacheckich, których
średnia pojemność nie była przecież duża, a gdzieś mieszkać musiała też służba
domowa. Oczywiście rezydenci mogli być i byli umieszczani także w oficynach czy
nawet w chałupach na wsi, ale czy ludzi tych można uważać za prawdziwych rezydentów? Na marginesie warto tutaj, wykraczając nieco poza ramy rzeczowe niniejszego artykułu, opisać krótko też pewną odmienność Prus Zachodnich, gdzie
wskutek reformy uwłaszczeniowej powstała liczna warstwa bogatych chłopów,
tzw. gburów, pochodzących częściowo także z drobnej szlachty i podkreślających
swój „lepszy” rodowód36. W dużych gospodarstwach gburskich „rezydentami” lub
„rezydentkami” zostawali z czasem ci bracia i siostry dziedzica, których nie był on
w stanie spłacić lub wyposażyć, a więc stosownie do ambicji i stanu ożenić czy wydać za mąż. W tychże gospodarstwach nierzadko sekująca synową i rządząca do
swej śmierci matka zatrzymywała przy sobie młodsze córki, dla których nie było
godnego kandydata na męża, a w domu posagu37.
Zmniejszanie się liczebności rezydentów powodowało kilka przyczyn. Oprócz
wspomnianej już wyżej utraty korzyści politycznych z utrzymywania przez magnatów szlacheckiej klienteli wymienić należy tu zwłaszcza konieczną modernizację
majątków ziemskich w okresie pouwłaszczeniowym. Wielu właścicieli ziemskich
nie potrafiło przystosować się do nowych warunków gospodarowania, będących
33

D. Beauvois, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem
ukraińskim 1863–1914, Sejny 1996, s. 143.
34
K. Kraszewski, Kronika domowa. Silva rerum wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830–1881,
oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 2000, s. 22.
35
A. Pruszyńska, Między Bohem a Słuczą, oprac. M. Pruszyński, Wrocław 2001, s. 41.
36
S. Gierszewski, Ku nowemu społeczeństwu (1815–1849), [w:] Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od
VII wieku do 1945 roku, red. S. Mielczarski et al., koord. całości W. Odyniec, Gdańsk 1978, s. 302.
37
J. Borzyszkowski, „Rezydenci” w gospodarstwach gburskich w Prusach Zachodnich (rękopis
w moim posiadaniu), s. 3.
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wynikiem uwłaszczenia chłopów, postępu technicznego w rolnictwie i zmieniającej się koniunktury na płody rolne. Popadało zatem w długi i traciło swe majątki.
Przekształcający swoje folwarki w kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne ziemianie
musieli zaś obniżać standard swego życia, ograniczać wydatki, wprowadzać zmiany w systemie gospodarowania i osobiście zarządzać swymi folwarkami. Dawniej
w dobrach ziemskich w Królestwie i na Litwie — konstatował Kajetan Kraszewski — „gospodarował rządca lub ekonom, robiło się samo wszystko niemal — tradycyjną rutyną — dziś nie ma sposobu, każdy średniej fortuny szlachcic od rana do
nocy pracować i kłopotać się musi, na wizyty, gawędy i zabawę czasu nie ma, życie
publiczne całkiem nieznane, które wszelako dawniej najwięcej czasu zajmowało”38.
Odczuwając dotkliwie brak kapitałów przy przechodzeniu na tory gospodarki kapitalistycznej, nie mogli tak rozrzutnie jak w systemie pańszczyźnianym dysponować
posiadaną gotówką, liczyli się z wydatkami, nie bez znaczenia były dochody z domowego gospodarstwa. Konieczność ograniczenia do minimum kosztów własnych
gospodarowania nakazywała im m.in. znaczną redukcję nadmiernie w stosunku
do rzeczywistych potrzeb rozbudowanej administracji majątków. Gdy za wszystko
trzeba było płacić monetą, a nie w naturze, topniały zastępy służbowe. Zmniejszano
liczebność aparatu administracyjno–nadzorczego i pozbywano się z dworów ludzi
bez określonych zajęć i obowiązków. Utrzymywanie w tych zmieniających się warunkach licznych rezydentów stanowiło obciążenie budżetu domowego, a dla ich
dobroczyńców nie zawsze łatwe było przechodzenie nad tym do porządku dziennego39. Zmiany te najszybciej następowały w Poznańskiem, stopniowo także w Królestwie Polskim i Galicji, najwolniej zaś na Litwie, Wołyniu, Podolu i Ukrainie, gdzie
„większe dwory” jeszcze na przełomie XIX i XX w. miały dużo służby i rozmaitego
rodzaju oficjalistów, „fraucymeru”, furmanów czy osobistych służących, „których
praca ograniczała się do pakowania i pilnowania odzieży i obuwia, do pomagania
przy rozbieraniu i ubieraniu się i do komunikowania miejscowych ploteczek i wiadomostek”40.
W ślad za tym następował „zmierzch pewnego typu świetności”, którego najbardziej wymownym wyrazem było zbiednienie ziemiańskiego salonu i stołu41. Dawny
styl życia ponad stan porzucali polscy ziemianie stopniowo; najszybciej na ziemiach
pod panowaniem pruskim, gdzie najwcześniej przeprowadzono reformy agrarne.
Borykając się z problemami finansowymi, niejeden właściciel ziemski ograniczał
tutaj wydatki osobiste i na utrzymanie domu, starał się racjonalnie gospodarować
czasem, którego zwykle nie miał za dużo na odwiedziny sąsiedzkie czy częste przyjmowanie gości. „Znikła niemal w Księstwie — pisał w latach 50. XIX w. Franciszek
Gajewski — owa starodawna gościnność, już tam nie powiada gospodarz, gdy gość
przybywa do niego, że z gościem i Bóg przybywa. Jeżeli przyjmie uprzejmie odwiedzającego go przyjaciela, pewnym być może, że ani pomyśli o koniach i ludziach
jego”42. 20 lat później Stanisław Trzebiński, przebywając w Poznańskiem, stwierdzał,
38
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że goście bywają tutaj w siedzibach ziemiańskich rzadko, przeważnie tylko podczas
świąt, rodzinnych uroczystości i wyprawianych zimą polowań43. W pozostałych zaborach, a zwłaszcza na kresach wschodnich, czas do 1914 r. nie dokonywał zmian tak
radykalnych. Na Kresach „staropolska gościnność” była dłużej cenioną cnotą i „jednym z najistotniejszych elementów preferowanego wzorca osobowego” polskiego
ziemianina. Wizytowano się często, wzajemne odwiedzanie się „było przedmiotem
niemal powszechnego uznania”44. Dwory niechętne kontaktom towarzyskim stanowiły niewielką część siedzib ziemiańskich. Znamionujące rozrzutność przesadne
formy przyjmowania gości stawały się jednak rzadsze45. Nie odczuwano dotkliwie
kosztów biesiadnego życia, ziemia, własne młyny, kurniki, chlewnie, sady owocowe, stawy i pasieki dostarczały produktów zbożowych, mięsnych czy nabiałowych
w wystarczającej ilości46. Jeszcze w okresie międzywojennym prawie każdy polski
dwór na kresach wschodnich gotów był przyjąć licznych gości każdego dnia. Natomiast w Poznańskiem sąsiedzką wizytę wypadało wówczas zapowiedzieć telefonicznie47. Wydaje się, że na Kresach najdłużej istniały korzystne warunki dla utrzymywania w siedzibach ziemiańskich rezydentek i rezydentów. Było tam bowiem
najwięcej wielkich majątków ziemskich, więcej pracowników przy mniejszej mechanizacji i prymitywnych metodach produkcji i wreszcie więcej taniej siły roboczej.
Tradycyjny tryb życia w kresowych dworach polegał na długotrwałym goszczeniu
„nawet osób nie spokrewnionych i bez konkretnej potrzeby materialnej”48.
* * *
Jak już wspomniano, po zniknięciu związanej z rodzinami wielkopańskimi licznej
drobnoszlacheckiej klienteli utrzymywani nawet w niezbyt zamożnych dworach
rezydenci rekrutowali się z różnych grup i środowisk, przede wszystkim spośród
krewnych właścicieli majątków49. Do kategorii rezydentów nie zaliczano utrzymywanych w dworze czy pałacu członków najbliższej rodziny właściciela (rodziców,
dziadków czy dorosłych dzieci). Status ten otrzymywali zwykle bliżsi czy nawet dalecy krewni. Wśród ziemiaństwa wszystkich trzech zaborów naturalną i przeważnie
respektowaną zasadą było przygarnianie pod dach członków rodziny, którzy znaleźli się bez środków do życia lub bez opieki. W zamian za scedowanie na opiekuna
resztek majątku lub zgromadzonych oszczędności przyjmowano ich na dożywocie
lub na pełną łaskę. W niektórych zamożniejszych dworach ziemiańskich na Litwie,
Wołyniu, Podolu w Królestwie Polskim czy Galicji utrzymywano kilku bądź nawet
kilkunastu bliższych i dalszych krewnych (samotnych stryjów, wujów, niezamężne
43
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ciotki, bratanków, kuzynów itp.) pana bądź pani domu, niepotrafiących lub niechcących „urządzić się” lepiej w nowych, zmieniających się warunkach. Z reguły
byli oni ludźmi samotnymi, starymi kawalerami, starymi pannami, wdowami lub
wdowcami. Po utracie osób najbliższych przywiązywali się mocno i przelewali swoje uczucia na członków rodziny pana domu. Przykładowo w Rażepach na Podolu
jeszcze w latach 70.–80. XIX w. naprzeciwko dworu „stała długa oficyna, w której
systemem hotelowym po obu stronach korytarza mieściły się gościnne pokoje, zawsze pełne rezydentów i gości”, dalszych dziadków, babek, stryjów, ciotek itd.50
Poszukujący przytulnego kąta w zamożnych domach ziemiańskich rezydenci
wywodzili się najczęściej z ubogiej i zdeklasowanej szlachty. Wielu szlachciców traciło majątki nie zawsze w okolicznościach od nich niezależnych. Powodem pauperyzacji częściej było utracjuszostwo, rozwiązły tryb życia, słabość do trunków,
rozmiłowanie w grach hazardowych, lenistwo czy inercja duchowa51. Zbankrutowanym właścicielom ziemskim na podjęcie pracy w kupiectwie lub przemyśle nie pozwalały przesądy szlacheckie52. Z reguły nie mieli oni wykształcenia i kwalifikacji,
umożliwiających uzyskanie stanowiska w sądownictwie bądź administracji państw
zaborczych. Niekorzystnie przedstawiały się też dla zbankrutowanych właścicieli ziemskich możliwości znalezienia zatrudnienia w administracji dóbr ziemskich.
Przeważnie nie mieli oni fachowego przygotowania i zawodowego wykształcenia
rolniczego, coraz bardziej w miarę upływu lat potrzebnego w zarządzaniu majątkami ziemskimi. „Cóż zaś rozpoczyna — pisał jeden z ówczesnych publicystów — ten,
który utracił majątek? Ponieważ powszechnie niczego się nie nauczył, żadnego specjalnego zawodu nie zna, w żadnym fachu nie pracował; przeto nie posiada żadnego środka utrzymania, staje się ciężarem familii [...]. Nikt go nawet na ekonoma nie
przyjmie, bo jakże ma gospodarować obcemu, jeżeli sam dla siebie gospodarować
nie umiał”53. Również w Królestwie Polskim przy ubieganiu się o posady oficjalistów w majątkach ziemskich stopniowo coraz bardziej potrzebne stawało się wykształcenie i przygotowanie fachowe54. Podobne zmiany zachodziły na pozostałych
ziemiach polskich.
Tylko część zrujnowanych właścicieli ziemskich za resztę uratowanych pieniędzy przenosiła się do miasta, wydzierżawiała folwarki bądź nabywała majątki
w okolicach, w których obowiązywały niższe ceny ziemi. Większość z nich udawała
się do siedzib swych bliższych lub dalszych krewnych i na ogół uzyskiwała w nich
schronienie. Więzi wewnątrzstanowe, a następnie wewnątrzklasowe okazywały się
na tyle silne, że nie odmawiano pomocy członkom rodzin, powinowatym i przyjaciołom, którzy znaleźli się bez środków do życia. Także potomkowie (synowie,
wnuki) zbankrutowanych ziemian, „wychowani na paniczów, niezdolni zapracować na chleb powszedni”, osiadali najczęściej „jako rezydenci i wyjadacze u możniejszych obywateli, albo u szczęśliwszych krewnych”55. Z potęgowaniem się walki
o ziemię w zaborze pruskim i na kresach wschodnich ziemianie, którzy sprzedali
50
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swe majątki w obce ręce lub zbankrutowali wskutek własnej nierozwagi, spotykali
się z ostracyzmem, bojkotem towarzyskim i głośnym potępieniem opinii publicznej56. Nie mogli więc liczyć na rezydenturę u bliższych czy dalszych krewnych. Coraz częściej osiedlali się więc w miastach lub przenosili w odległe strony. Osiedlanie
się w miastach było zresztą z rozmaitych względów jakąś opcją dla tych ziemian,
którzy musieli sprzedać majątek, i to także bez jakiegoś skandaliku czy afery w tle.
Na kresach wschodnich zupełnie inaczej traktowano natomiast ziemian wydziedziczonych z ziemi nie z własnej winy, pozbawionych majątku wskutek konfiskaty majątku za udział w powstaniu. Jako ofiary represji carskich byli chętnie przygarniani
w siedzibach ziemiańskich i zasilali grono rezydentów57.
Wielu rezydentów rekrutowało się spośród przyjaciół oraz „kolegów ze szkoły
lub wojska” właścicieli dworów. Byli to ludzie, którym z różnych powodów nie powiodło się w życiu. Przyjechawszy odwiedzić dawnego kompana, zostawali w jego
domu na kilka czy kilkanaście lat, a niekiedy do końca swego życia58. Przytułek dawano też często osobom niespokrewnionym z właścicielem majątku, ale „znanym
z jakiej bądź oryginalnej strony”, cieszącym się popularnością w ziemiańskich środowiskach59. Nawet w Poznańskiem jeszcze w połowie XIX stulecia przygarniano
jako rezydentów lub rezydentki osoby zaprzyjaźnione z panem bądź panią domu.
Przykładowo Emilia Radolińska, przyjaciółka Celestyny Działyńskiej, przez wiele
lat rezydowała w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Gdy będąc już osobą dorosłą
wnuczka Celestyny — Helena z Czartoryskich Platerowa–Zyberk — zapytała ją, od
kiedy mieszka w pałacu, odpowiedziała: „przyjechałam raz po południu z Kórnika
na kawę i zostałam u Twojej babki 25 lat”60.
Rezydentami nazywano też często starych służących i oficjalistów do różnych
zadań, oddanych sercem i duszą rodzinie pana domu, sumiennych i lubianych, darzonych przez domowników, mimo nieszlacheckiego pochodzenia, dużym szacunkiem. Gdy nie mogli oni już pracować, otrzymywali mieszkanie we dworze z pełnym utrzymaniem61. Przykładowo Stefan Swieżawski, towarzysz życia Franciszka
Bagieńskiego, był właśnie takim typem „starego, wiecznego sługi, który przez cały
szereg lat pobytu u jednego chlebodawcy zespala się uczuciami z całym domem,
biorąc udział we wszystkich niemal sprawach ważniejszych, tak jakby sam do rodziny należał”62. Liczba rezydentów pochodzenia plebejskiego wzrastała od około połowy XIX w. Zgodnie z tradycją raczej nie oddalano z majątków ziemskich
ludzi zasłużonych i niezdolnych już do pracy. „Wszyscy — jak zanotował Julian
Horoszkiewicz — starzeli się na miejscu jak jedna rodzina, o dobro skarbu [majątku
pana — dop. W.M.] dbali jak o swoje własne mienie”63. Cytat ten z pewnością idealizuje ówczesną rzeczywistość, z dbałością oficjalistów i służby o dobro majątku
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i opieką nad nimi w okresie starości bywało wszak różnie. Dodać do tego trzeba, że
rezydenci z reguły rekrutowali się tylko z pewnych kategorii służbowych, głównie
ze służby osobistej (guwernerów–nauczycieli, bon, pokojówek itp.). Nie zostawali
rezydentami wyżsi i najwyżsi urzędnicy w ordynacjach i dużych majątkach ziemskich (plenipotenci, dyrektorzy itd.), których po przejściu w stan spoczynku zwykle
stać było na osobne mieszkanie i godziwe życie. W hierarchii dworsko–folwarcznej kategoria rezydentów, niezależnie od istniejących różnic, należała do średnich
i średnio–wyższych. W zachowanych źródłach brak jakichkolwiek wzmianek, aby
wśród rezydentów znajdowali się byli parobcy, stajenni, furmani, kucharze czy stróże. Pamiętać przy tym należy, że problem utrzymywania w majątkach ziemskich
byłych pracowników rozwiązywała w dużym stopniu biologia. Większość z nich
umierała przed terminem ewentualnej emerytury.
Niemałą wreszcie grupę tworzyli weterani wojen napoleońskich i powstań narodowych. Okaleczeni i opuszczeni przez los, często pozbawieni w ogóle środków
do życia, zwracali się z prośbą o pomoc do swych byłych dowódców i nie spotykali
się z reguły z odmową. Przykładem może tu być generał Wincenty Krasiński, który
mimo iż uchodził za człowieka skąpego, przygarnął wielu współtowarzyszy walk
z czasów napoleońskich. W jego skomplikowanym żywocie — jak pisze Zbigniew
Sudolski — jest wiele „odruchów serca, wiernej przyjaźni”, dowodów uczynności
i gotowości służenia potrzebującym64. Zwiedzając dziś dobrze zachowany cmentarz
w Opinogórze, można przekonać się, jak wielu weteranów zmarło w jego domu.
Czytając liczne tablice nagrobne, odnosi się wrażenie, że bardzo znaczna część żołnierzy i oficerów z pułku lekkokonnych gwardii, cieszącego się w dobie wojen napoleońskich sławą jednego z najpiękniejszych w Europie, znalazła na starość schronienie u swego dowódcy65. W dworach ziemiańskich znalazło też przytułek wielu
schorowanych i okaleczonych uczestników wojen napoleońskich, powstań narodowych (listopadowego, poznańskiego 1848 i styczniowego) oraz emigrantów z Francji i zesłańców, którzy powrócili z Syberii. Nie wypadało przed nimi zamykać bram
dworów, zwłaszcza gdy wskutek udziału w powstaniach ponieśli uszczerbek na
zdrowiu i stracili środki do życia66. Wymienić można tu choćby Turwię w W. Ks. Poznańskim generała Dezyderego Chłapowskiego, w której urządzono quasi–pensjonat dla rozbitków powstania listopadowego i innych rezydentów67. Z najbardziej
znanych rezydentów — wysłużonych żołnierzy wymienić należy przede wszystkim dyktatora w okresie powstania listopadowego generała Józefa Chłopickiego,
który po wyleczeniu się z ran resztę życia spędził na łaskawym chlebie u Potockich
w Krzeszowicach. Był on tam jednak bardzo honorowany i traktowany niemal jako
członek rodziny, a i podczas przyjazdów do Krakowa „zażywał zasłużonej sławy”.
O dawaniu schronienia we dworach dawnym „towarzyszom broni” wzmiankują
również inni pamiętnikarze68. Wydaje się zatem, że takie przypadki były dość częste.
Prześladowanych rodaków — „synów ojczyzny pozbawionych mienia przez wojny” — przygarniano nie tylko ze względów humanitarnych, ale przede wszystkim
w poczuciu spełnienia patriotycznego obowiązku wobec ludzi, którzy nie wahali
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się narazić swego życia w walkach o niepodległość ojczyzny. Rodziny ziemiańskie,
które udzielały gościny weteranom powstań narodowych, podnosiły jednocześnie
swój prestiż w polskim społeczeństwie.
Osobnych kilka uwag należy się częściej bodaj jeszcze we dworach ziemiańskich
spotykanym rezydentkom. Tuczyn na Wołyniu — jak pisze Henryk Stecki — był
w latach 30. XIX w. „zbiorem starych i bardzo brzydkich rezydentek”69. W Sterdyni na Podlasiu miała hrabina Józefa Ossolińska „przy sobie kilka rezydentek z dobrych, a podupadłych w zamożności rodów”70. We dworach zamożniejszej szlachty
galicyjskiej siadało wówczas codziennie do stołu po 20–30 osób, w tym po kilka
starych rezydentek, nazywanych respektowymi upierzycami71. Podobnych przykładów można by przytoczyć więcej, także z innych ziem polskich. Rezydentkami stawały się przeważnie córki szlacheckie, które z różnych powodów nie zdołały założyć własnych rodzin. Jako ciocie, siostry, bratanice i kuzynki pozbawione
stałych dochodów musiały one szukać schronienia w domach swych bliższych lub
dalszych krewnych. W wyniku skasowania przez władze zaborcze w końcu XVIII
i w pierwszej połowie XIX w. wielu żeńskich zakonów znacznemu ograniczeniu
uległy bowiem możliwości spędzenia życia w klasztorach. W czasach staropolskich
córki szlacheckie, które nie wyszły za mąż, po rozdaniu majątku rodzinie i zapisach
na rzecz zakonu osiedlały się jako wdowy lub stare panny poza klauzurą w obrębie
zabudowań klasztornych. Sądziły, że mogą tam być spokojniejsze o swoje zbawienie. Nie będąc skrępowane regułą zakonną, demonstrowały nierzadko swoją dewocję i wnosiły do życia klasztornego dużo zamieszania72.
W okresie zaborów, po kasacie żeńskich klasztorów, dla wdów i starych panien
ze środowiska ziemiańskiego przestały istnieć te możliwości spędzania dalszego życia. Mogły one mieszkać, i nierzadko mieszkały, w mieście, utrzymując się z zapisów
testamentowych swoich rodziców lub pensji wypłacanych przez braci bądź synów.
Częściej wybierały jednak schronienie we dworach swych braci, sióstr, synów, córek lub dalszych krewnych. „Przebiegając dwory nasze wiejskie — pisał w połowie
XIX stulecia Leon Kunicki — licznie napotkać się dają te osamotnione, opuszczone
od Hymenu istoty”73. Niemało córek ziemiańskich nie wychodziło za mąż z braku
urody, posagu, „zbytniego wybrzydzania” wśród adoratorów i innych powodów.
Mając we dworach swych bliskich lub dalszych krewnych zapewniony „kącik i życie”, starały się one jako rezydentki swym dobroczyńcom, o czym będzie jeszcze
mowa, odwdzięczyć różnego rodzaju usługami. Zostanie rezydentką było dla wielu
starych panien i wdów ze sfer ziemiańskich chyba najlepszą możliwością spędzenia
w dobrych lub złych warunkach starości. Wykształcenie zdobywały one w domach
rodzinnych oraz następnie na pensjach lub w szkołach prowadzonych przez zakony żeńskie. Nie posiadały na ogół przygotowania i kwalifikacji do wykonywania
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zawodów, z pracy w których mogłyby się utrzymać w przypadku bankructwa czy
innego rodzinnego nieszczęścia, chociaż źródła informują również o krawcowych,
modniarkach, właścicielkach sklepów itd. pochodzenia szlacheckiego. Dla większości kobiet ze środowiska ziemiańskiego bez środków do życia jedynym ratunkiem
było — jak się wydaje — przygarnięcie przez bliższych lub dalszych krewnych.
Wspomnieć warto tu jeszcze o jednej grupie osób, do których przylgnęła nazwa
rezydentów, a mianowicie o uchodźcach z kresów wschodnich po I wojnie światowej. Byli to ziemianie, którzy ze swoimi rodzinami musieli opuścić majątki na
ziemiach na wschodzie, za linią Dzisna–Słucz–Korzec–Zbrucz, do których Polska
zrzekła się wszelkich praw na rzecz Związku Sowieckiego w zawartym w marcu
1921 r. traktacie ryskim. Jako rezydentom, nie tylko krewnym i znajomym, ale również osobom zupełnie obcym, udzielono im gościny m.in. w wielu dworach wielkopolskich. Po pewnym czasie owi „kresowcy” potrafili w większości „zaadaptować
się do nowych warunków, znaleźli sposoby utrzymania i włączyli się do społeczeństwa”. Wielu z nich osiedliło się w Bydgoszczy, którą po I wojnie światowej opuściła
część rodzin niemieckich, stąd „łatwo było o mieszkania”74. Jest to już wszakże zagadnienie wymagające osobnego zbadania.
* * *
Znajdując w siedzibach ziemiańskich schronienie, większość rezydentów i rezydentek starała się — jak już wspomniano — odwdzięczyć w różny sposób swym
dobroczyńcom. Nie mieli oni na ogół wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do
powierzenia im bardziej odpowiedzialnych zadań, na przykład administracji majątku czy nauki domowej synów gospodarza. Toteż ograniczali się przeważnie do wykonywania różnego rodzaju prac pomocniczych i spełniania funkcji towarzyskich.
Generalnie rzecz biorąc, rezydenci nie byli zatrudniani do stałej pracy, choć zdarzały się wyjątki. Na miarę swych umiejętności starali się jednak być w różny sposób użyteczni. Wyręczano się nimi w różnych sytuacjach rodzinnych i publicznych.
Na polecenie pana domu lub z własnej inicjatywy rezydent zajmował się wykonywaniem najróżniejszych czynności: dozorowaniem robót w polu, prowadzeniem
ksiąg rachunkowych, pilnowaniem rojów w pasiece, nierzadko też przyrządzaniem
specjalnych nalewek i „przyprawianiem” sobie tylko wiadomym sposobem będącej w modzie tabaki, uczeniem śpiewu kanarków, nastawianiem sideł na ptaszki,
pułapek na myszy lub trutek na szczury75. Poza tym asystował gospodarzowi na
polowaniach i jarmarkach, służył radą przy zakupach, zastępował swego pana na
uroczystościach i procesjach religijnych, w trakcie których prowadził celebrującego księdza pod ramię; niekiedy realizował „tajemne zlecenia, gdy szło o doręczenie
listu lub o wytropienie śladu jakiej piękności”, w czasie długich wieczorów zimowych recytował z pamięci lub czytał w salonie wiersze i powieści oraz opiekował
się „dziećmi przy zabawach i sportach”76. Na kresach wschodnich najbardziej cenio74
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nym miał być „rezydent z tęgą głową do kielicha [...] Szeroko o nim opowiadano
i zazdroszczono go innym dworom”77.
Niejeden rezydent poczuwał się też do obowiązku „zajmowania pewnego stanowiska w towarzystwie”, zabawiania przybyłych gości, opowiadania anegdot
i dykteryjek. „Gdy nie stało pary do tańca, zastępował, gdy brakło kompletu do
partii jego sadzano”78. Niekiedy odgrywał wręcz rolę trefnisia bądź błazna. „Bawić pana, pozwolić z sobą robić co się tylko panu lub gościom podobać będzie,
znosić cierpliwie najprzykrzejsze nawet żarty było (jego) obowiązkiem, znaleźli
się tacy, co z tego rzemiosło uczynili [...]”79. Wśród zamożnych ziemian nie brakowało w pierwszej połowie XIX w. jednostek lubiących otaczać się rezydentami, obdarzonymi poczuciem humoru, pełniącymi ochoczo funkcje maskotek w czasie towarzyskich zabaw i nieszczędzącymi im pochlebstw. „Panowie — pisał ok. 1840 r.
Józef Ignacy Kraszewski — radzi są czasem pożartować z kogoś, mieć przy sobie
istotę [...] wygodną, jak skórzana poduszka, która zda się na krzesło i pod głowę,
istotę, która za nich pojedzie, pójdzie, wykłóci się, napisze (jeśli potrafi), znosi im
plotki z całego świata, milczy gdy milczą, śmieje się, gdy się śmieją, pije gdy piją,
gra gdy grają”80.
W pierwszej połowie XIX w. wśród rezydentów na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej „pierwsze skrzypce grali poeci”81. Owi bardowie–rezydenci
byli przeważnie niemającymi ambicji zaistnienia na szerszym forum czytelniczym
wierszopisami, ludźmi w jakiś sposób upośledzonymi, włóczącymi się po dworach
szlacheckich, wykorzystującymi gościnność i upodobanie do wierszy gospodarzy.
Za łaskawy chleb zabawiali oni — jak pisał Julian Tuwim — „swych żywicieli gawędą i żartem, piosnką i facecją, zdolnością do kielicha i fenomenalnym apetytem,
a nieraz pokracznym wyglądem”82. Dowcipniejsi z nich odgrywali jednocześnie
rolę „trefnisiów, bez ujmy jednakże klejnotowi szlachectwa. Byli to bowiem bene
nati, ale ubodzy, rezydenci przypuszczeni do stołu pańskiego (rozumie się na szarym końcu); zadaniem ich było pisać wierszowane invita Minerva, powinszowania
i śpiewy, zwane kantami, na obchody uroczyste, tudzież rymowane facecyjki godowe, na zawołanie w czasie obiadu, a deklamowane z pewnym natężeniem, ażeby je
brano za improwizacje. Im mniej było w tych wierszach sensu, tym większą w słuchaczach wzbudzały wesołość, tym gęściej sypały się oklaski dla poety, sypiącego
wiersze jak z rękawa”83.
Nie wszyscy rezydenci byli wszelako utracjuszami potrafiącymi jedynie bawić
pana, czytać głośno damom lektury, deklamować wiersze, dozorować dzieci bądź
przyrządzać nalewki. Niektórzy umieli sobie znaleźć społecznie użyteczne zajęcie.
Do takich należało m.in. pisywanie artykułów do czasopism i gazet. Oto kilka przykładów. Wspomniany już wyżej Adam Turno zasilał opisami zabytków i relacjami
z podróży wydawanego w Lesznie „Przyjaciela Ludu”84. Aleksander Koncewicz —
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schorowany lekarz przebywający jako rezydent w Turwi — pisywał do „Przeglądu
Poznańskiego”85. Rezydujący w Waplewie w W. Ks. Poznańskim Adam Pereświt
Sołtan (powstaniec z 1863 r.) opiekował się tamtejszą biblioteką i przesyłał korespondencje do „Dziennika Poznańskiego”86. Rezydentom powierzano też niekiedy
uporządkowanie dokumentów i listów przechowywanych we dworach. Z zainteresowaniem słuchano ich gawęd i opowiadań o udziale w wojnach napoleońskich
i powstaniach narodowych oraz śpiewanych przez nich pieśni ułańskich. Można
więc powiedzieć, że przyczyniali się oni do pobudzania uczuć patriotycznych,
zwłaszcza wśród dziatwy i młodzieży ziemiańskiej. Przykładowo opisany w opowiadaniu Leona Kunickiego wyidealizowany dawny rotmistrz pan Jakub uczył syna
swego gospodarza jeździć konno, uprawiać fechtunek i opowiadał mu barwnie swe
przygody wojenne87. Inny weteran, osiedlony na Podolu powstaniec z Litwy „Pan
Fieduszko” — Walery Radwan Fieduszko, którego barwny portret nakreśliła Anna
Pruszyńska — bardzo dobrze czuł się wśród młodzieży, którą przyciągał do siebie
ciekawymi wspomnieniami z czasów powstania88.
Część rezydentów prowadziła życie tułacze, przejeżdżała „z miejsca na miejsce,
wypatrując, z jakiego komina się kurzy”89. Na Litwie niejeden rezydent „jeździł
po dworach możnych panów, które ulubionym były jego siedliskiem. [...] Wszędzie
dobrze przyjęty i poufały, znał dzieje prowincji i każdego w szczególności domu
najdokładniej”90. Wielu tamtejszych ziemian w pierwszej połowie XIX w. dość rzadko opuszczało swe siedziby. Ziemianie ci chętnie przyjmowali na pewien czas rezydentów, przywożących ze sobą informacje o wydarzeniach w kraju i za granicą
oraz różnego rodzaju plotki. Z przybyciem rezydenta–gawędziarza życie we dworze ulegało wyraźnemu ożywieniu. W czasach, w których każdy szlachcic „pilnując
własnej grzędy, niewiele zewnętrznych miał stosunków i związków, zbieracz taki
i rozwoźca nowin, wiadomostek, anegdot, dykteryjek, przybywający z życzliwym
sercem i z wesołym humorem do domu, zawsze pożądanym był gościem i zaraz
poufałym stawał się domownikiem”91.
Podobnie za stałą gościnę starały się odwdzięczyć rezydentki. Pomagały w gospodarstwie: dozorowały służbę, trudniły się ręcznymi robótkami, nierzadko opiekowały dworską spiżarnią i apteczką. Rezydentka w przypadku niespodziewanej
wizyty, gdy gospodyni poszła się ubierać, „gości przyjmowała i bawiła”. W Wiszeńce na Ukrainie miecznikowej Annie Pieńkowskiej w przyjmowaniu gości pomagały
„bawiące przy niej dwie stare panny, Karolina i Teofila Grekkówny. Jak żyję — zanotował Tadeusz Bobrowski — równie brzydkich kobiet nie widziałem — ale ich
uprzejmość równała się brzydocie”92. Można by przytoczyć wiele podobnych przykładów. Poza tym rezydentka smażyła konfitury i „doskonale umiała suszyć śliwki
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na rożenkach, a babkę migdałową piekła, nec plus ultra. Z jejmością — jak pisze Leon
Potocki — podczas długich wieczorów zimowych, kładła nieraz passians, podczas
wielkiego postu śpiewała gorzkie żale. Haftowała na kanwie, robiła siatkę dla dobrodzieja, a gdy w sąsiedztwo pojechała, przywoziła ze sobą na powrót do domu
cały zapas ploteczek”93. Pierwszym obowiązkiem rezydentki było też często cierpliwe wysłuchiwanie „szerokich opowiadań i andron” pani domu, towarzyszenie
tej ostatniej na nabożeństwach w kościele, przy kominku i na spacerze. Stawała się
ona nierzadko „prawie niezbędną przyjaciółką, najdroższym sprzętem w całym domu”94. W rodzinach arystokratycznych rezydentki pełniły nierzadko funkcję dam
do towarzystwa. W takiej też roli towarzyszyły arystokratkom w wyjazdach do wód
i innych podróżach95.
Pamiętniki, dzieła literackie i inne źródła dostarczają fragmentarycznych i zarazem trudno porównywalnych informacji o warunkach życia rezydentów i rezydentek. Można jednak stwierdzić, że mieli oni we dworach zapewnioną obsługę „wiktu
i opierunku” oraz dostęp do książek i prasy. Przeważnie zajmowali pokoje w skrzydłach pałaców, w oficynach bądź w zabudowaniach folwarków otaczających główną siedzibę właściciela ziemskiego. Tylko nielicznym z nich stwarzano komfortowe
warunki życia. We wspomnianych wyżej Puławach rezydent po „wkwaterowaniu się do oficyn” miał prawo „kazać sobie podać obiad we własnym mieszkaniu
i czasem wydać ucztę kilku znajomym”96. W wyjątkowo luksusowych warunkach
mieszkał Wacław Gutakowski jako rezydent w Kopaszewie w W. Ks. Poznańskim.
Zajmował on tam trzy pokoje z wyjściem do parku, miał poza tym własną gospodynię i służącego97. W Strzelczyńcach na Podolu nauczyciele Aniela i Sebestian Andrysowie, którzy na starość „pozostali tradycyjnymi rezydentami”, oprócz pokoju
sypialnego mieli salonik, a w nim własny fortepian98. W niektórych dworach rezydentki i rezydenci spożywali posiłki razem z gospodarzami, w innych oddzielnie.
Przy wspólnym stole zajmowali z reguły miejsca na „szarym jego końcu”, na który
docierały gorsze i często już zimne potrawy... W Turwi — siedzibie generała Dezyderego Chłapowskiego — jadano przykładowo przy trzech stołach; przy pierwszym
zasiadał gospodarz wraz z rodziną i gośćmi, przy drugim rezydenci, przy trzecim
zaś stangreci i służący99. Niewiele wiadomo o sytuacji finansowej rezydentów. Niektórzy — jak się wydaje — dysponowali skromnymi kapitałami, które zdołali zachować po utracie majątku. Innych wspierali od czasu do czasu drobnymi sumami
pieniężnymi krewni i przyjaciele.
Józef Ignacy Kraszewski położenie rezydentów określił w jednym krótkim zdaniu: „Czego rezydent nie robił, czego nie słyszał, nie cierpiał”100. Istotnie, wielu z nich
spędzało życie w trudnych warunkach i korzystało ze skromnego jedynie wsparcia.
Weteranów walk o niepodległość ojczyzny oraz ludzi zacnych i zasłużonych, ciężko doświadczonych przez los, na ogół darzono szacunkiem i otaczano troskliwą
opieką. Natomiast ubogich krewnych oraz różnego rodzaju „rozbitków życiowych”
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L. Potocki, op. cit., t. 1, s. 46.
L. Siemieński, Dzieła, t. 8, Warszawa 1882, s. 15.
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K. Karolczak, op. cit., s. 139.
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N. Kicka, op. cit., s. 85.
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D. Chłapowski, op. cit., s. 2.
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A. Pruszyńska, op. cit., s. 41.
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List Antoniny Chłapowskiej do Celestyny Działyńskiej, bez daty, BK, rkps 7352, k. 1.
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J. I. Kraszewski, op. cit., s. 192.
94

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

240

Witold Molik

często wykorzystywano, wyśmiewano i traktowano jako „zera w towarzystwie domowym”. Poza tym gospodarze wyładowywali na nich swoje humory i czynili im
stale „wymówki, że jaki to ciężar dla nich utrzymywać w domu krewnych, że nie
mając żadnego obowiązku żywić ich w domu, okazują przez to wspaniałość serca;
że tak wielkie dobrodziejstwo nigdy dosyć odwdzięczonym być nie może [...]”101. Siadywanie na szarym końcu stołu oraz upokorzenia i afronty ze strony gospodarzy
mocno doskwierały Józefowi Łosiowi, emigrantowi z Francji oraz guwernerowi i po
części rezydentowi w domu Kazimierza Adama Czartoryskiego w Poznańskiem102.
Niejednemu rezydentowi dawano też do zrozumienia, że „o kiju wyszedł z własnego majątku”. Przedmiotem żartów i drwin w wielu dworach stawały się zwłaszcza
stare rezydentki, mające różne „nawyknienia i słabości”. Leon Kunicki pisał u progu
drugiej połowy XIX w., że będąca starą panną rezydentka za kącik, wyżywienie
i wreszcie za „pozwolenie siedzenia na pokojach, a nawet jeżdżenia niekiedy po sąsiadach, jakże srogo nieraz odpokutować musi”103. Pomoc ze strony krewnych okupowała ona częstymi upokorzeniami. Dręczenie i pomiatanie przez chlebodawców
rezydentki i rezydenci, zwłaszcza pochodzący z zamożnych ongiś rodzin, przeżywali boleśnie i z dużym rozgoryczeniem104.
Zdaniem niektórych pamiętnikarzy wielu rezydentów wieszających się pańskich
klamek było „próżniakami z powołania”, nieumiejącymi „czuć poniżenia, jakie
spływa na tego, kto z obcej łaski żyje” i, co za tym idzie, niezasługującymi na lepszy
byt105. Ponadto rezydenci bywali zarzewiem konfliktów, przysparzali różnych problemów w życiu domowym106.
* * *
Reasumując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że stosunki między rezydentami
a pełniącymi funkcje patronów bogatymi ziemianami nie przybrały na ziemiach
polskich w XIX w. sformalizowanej formy. Były jednak społecznie uznawane. W ramach tych stosunków patroni pozostawali w nikłym stopniu uzależnieni od swych
klientów. Nie mieli możliwości wykorzystania ich dla celów politycznych. Utrzymywanie rezydentów nie przynosiło im również korzyści ekonomicznych. Wyjątek
stanowiły rezydentki, sprawujące pieczę nad życiem domowym i dworskimi gospodarstwami. Spokrewnione często z panem bądź panią domu pracę tę traktowały
jako swe powołanie. W wielu dworach i pałacach były osobami trudnymi do zastąpienia, jak Marta Korczyńska, prowadząca de facto dom swego kuzyna i gospodarza Benedykta, sportretowana pięknie przez Elizę Orzeszkową w Nad Niemnem.
Niemało rezydentów prowadziło jednak bezczynny, zdaniem niektórych pamiętnikarzy pasożytniczy, tryb życia. Inni trudnili się różnymi usługami domowymi;
uatrakcyjniali głównie życie we dworach. Byli w nich jednostkami przydatnymi,
ale nie niezbędnymi. Wykonywali prace o niskim stopniu społecznej użyteczności.
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L. Kunicki, Krewni..., s. 84.
J. Łoś, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca i guwernera 1840–1882, wstęp
i oprac. K. Nizio, Kórnik 1993, s. 12, 56, 72 nn.
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L. Kunicki, Stare panny..., s. 119.
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J. Tazbir, op. cit., s. 112.
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F. Skarbek, op. cit., s. 26.
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I. Chodźko, Obrazy litewskie. Seria pierwsza, Złoczów 1891, s. 87 nn.; M. Ustrzycki, op. cit.,
s. 124.
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Omawiane tu stosunki polegały więc na jednostronnej zależności rezydentów
od patronów. Owa jednostronność nie mogła zapewnić im trwałości. Przeważnie
utrzymywano po kilka rezydentek i rezydentów, z których nieliczni tylko umieli być przydatni także poza dworem czy pałacem. Można więc powiedzieć, że nie
tworzyli oni klienteli w pełnym tego słowa znaczeniu, a raczej jej zanikający relikt.
Zamożni ziemianie udzielali rezydentom schronienia ze względów rodzinnych,
często jednak także „dla zabawy własnej bądź przez litość”, a w przypadku weteranów powstań narodowych i ludzi dla ojczyzny zasłużonych, kierując się pobudkami patriotycznymi. Według niektórych autorów mogli oni swym krewnym
oraz pokrzywdzonym przez los rodakom udzielać takiej pomocy, gdyż we dworach
z reguły „miejsca było dosyć, jedzenia w bród, więc jedna osoba więcej nie czyniła
różnicy”107. Pogląd to częściowo jedynie słuszny. Na przełomie XVIII i XIX w. wielu
polskich magnatów i bogatych ziemian posiadało liczną służbę, żyło ponad stan,
zaciągało znaczne długi. Wprowadzając w następnych dziesięcioleciach w swych
dobrach kapitalistyczne metody gospodarowania, musieli oni zredukować wydatki
i, co za tym idzie, zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych w dworskim lub pałacowym gospodarstwie. Utrzymywanie rezydentów, zwłaszcza gdy zamieszkiwali oni
dwór w większej liczbie, stawało się coraz bardziej kosztowne.
Witold Skarżyński, znawca stosunków ekonomicznych na ziemiach polskich
pod panowaniem pruskim, nazywając rezydentów „proletariatem szlacheckim”, pisał w 1889 r., iż obok „procentów i podatków” obciążają oni budżet niejednej rodziny „dotąd ziemię dzierżącej”108. Stan liczebny rezydentów zmniejszał się jednak nie
tylko z tego powodu. Polscy ziemianie z pokolenia na pokolenie coraz lepiej przystosowywali się do nowych warunków życia i gospodarowania, starali się zapewnić wykształcenie swym synom. Toteż po utracie rodzinnego majątku coraz więcej
z nich mogło podejmować przynoszącą dochód pracę w zawodach inteligenckich.
Tym samym ulegał zmniejszeniu procent osób pochodzenia szlacheckiego zmuszonych szukać schronienia u zamożnych krewnych. Wykruszali się również weterani walk narodowowyzwoleńczych. Ostatnią liczniejszą wśród nich grupę tworzyli
uczestnicy powstania styczniowego 1863 r., z których większość wymarła w następnych kilkudziesięciu latach, zanim wybuchły kolejne powstania u progu odzyskania
przez Polskę niepodległości. W miarę upływu lat „instytucja rezydentów” — jeżeli
wolno użyć tu takiego określenia — stawała się zatem coraz mniej potrzebna, zarazem jednak coraz bardziej kosztowna.
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E. Kowecka, op. cit., s. 30.
W. Skarżyński, op. cit., s. 9.
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Starzenie się i starość przedstawicielek elit społecznych
w pruskich zakładach dla niezamężnych kobiet
w XIX wieku*

P

rogram wspierania finansowego zagrożonych deklasacją kobiet samotnych
z wyższych warstw społeczeństwa organizowany w monarchii Hohenzollernów od końca XVIII w. opierał się na dwóch zasadniczych filarach. Pierwszy tworzyły fundusze, z których wypłacano stałe lub czasowe pensje, drugi zaś placówki
opiekuńcze zwane fundacjami, zapewniające przyjętym kobietom nie tylko środki
na utrzymanie, ale także miejsce zamieszkania1. Tworzyły one specjalną kategorię
elitarnych instytucji dla kobiet, którym sytuacja materialna nie pozwalała na utrzymanie obowiązującego na szczytach hierarchii społecznej stylu życia2. Swoim rodowodem w większości przypadków sięgały początku epoki nowożytnej, kiedy to
w czasach reformacji niektóre z żeńskich klasztorów zamieniane były na protestanckie, świeckie fundacje dla niezamężnych szlachcianek3. Część z tego typu instytucji powołana została z myślą o córkach ze zubożałych rodzin szlacheckich, które

* Artykuł powstał na podstawie materiałów zebranych do rozprawy pt. Stare panny, wdowy
i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze (Szczecin 2012). Badania na ten temat sfinansowane zostały z grantu habilitacyjnego
MNiSW NN 108 320137.
1
Szerzej na temat pruskiego programu socjalnego dla zubożałych kobiet z elity, który stanowił ewenement w skali europejskiej, zob. A. Chlebowska, Państwo pruskie wobec samotnych
kobiet z elity szlachecko–mieszczańskiej. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej (od drugiej
połowy XVIII do początku XX wieku), „Przegląd Historyczny” 103, 2012, z. 4, s. 733–748.
2
Spis fundacji działających na obszarze Niemiec wraz z krótkim zarysem dziejów
zob. M. Gritzner, Handbuch der im Deutschen Reiche, in Oesterreich–Ungarn, Dänemark, Schweden und den Russischen Ostseeprovinzen bestehenden Damen–Stifter und im Range gleichstehender
Wohlthätigkeitsanstalten nebst den Ordenszeichen der Ersteren, Frankfurt/M. 1893. Por. też C. Diemel, Adelige Frauen im bürgerlichen Jahrhundert. Hofdamen, Stiftsdamen, Salondamen 1800–1870,
Frankfurt/M. 1998, s. 56–68.
3
Poklasztorne fundacje protestanckie stanowiły jeden z typów świeckich zakładów dla
szlachcianek. Zob. I. Gampl, Adelige Damenstifte. Untersuchungen zur Entstehung Adeligendamenstifte in Österreich und besonderer Berücksichtigung der alten Kanonissenstifte Deutschlands und
Lothringens, München 1960, s. 19–34. Na temat przekształcania żeńskich klasztorów w fundacje
protestanckie por. A. Kugler, Vom katholischen Frauenkloster zum evangelischen Damenstift — die
weiblichen Zisterzen Lindow, Marienfließ und Heiligengrabe in der Reformation, [w:] Spiritualität und
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ze względów ekonomicznych (brak posagu) nie miały perspektyw na mariaż. Inne
należały do kategorii zakładów wychowawczych zapewniających szlachciance stanową socjalizację w okresie poprzedzającym zamążpójście. Fundacje stanowiły też
swego rodzaju „depozyt panien”, które z powodu swoich ułomności nie nadawały
się do roli żon i matek4. Do początku wieku XIX przyjęcie do zakładu było konsekwencją zabiegów rodziny, która — niekiedy tuż po narodzinach — doprowadzała
do wpisania córki na listę oczekujących na wolne miejsce w danej fundacji. Panny
z tzw. ekspektatywą tworzyły kolejkę, według której zarządy placówek obsadzały każde zwalniające się miejsce (tzw. prebendę), oczywiście po sprawdzeniu, czy
kandydatki spełniały wymagania określone w statucie zakładu. Duże zainteresowanie znalezieniem się w gronie przyjętych wynikało nie tylko z tego, że niezamężne kobiety miały wówczas prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem panny
kanoniczki (Conventualinnen, Canonissinen, Stiftsfräulein, Stiftsdame) łagodzącym
negatywny odbiór „staropanieństwa”, ale przede wszystkim uważane było za najlepszą formę zabezpieczenia przyszłości córek szlachty protestanckiej (zwłaszcza
do czasu odnowienia w latach 30. XIX w. instytucji żeńskiego diakonatu).
Fundacje poklasztorne, w których zarządzaniu partycypowała monarchia pruska, po przeprowadzonej w pierwszych latach XIX stulecia sekularyzacji przeszły
głęboki proces transformacji. Nie dotyczyła ona organizacji wewnętrznej, ale stawianych przed tymi placówkami zadań. Mimo oporu szlachty fundacje zostały
przekształcone z instytucji stanowych w zakłady opiekuńcze, przeznaczone dla
kobiet pochodzących również z rodzin wyższych urzędników i oficerów pochodzenia mieszczańskiego (tzw. „sług państwa”). Tym samym częściowo utraciły swoją
ekskluzywność, gdyż niewątpliwie taki wydźwięk miało zniesienie opłaty akcesyjnej, wnoszonej do kasy fundacji przez obejmujące prebendy panny. Równolegle
zacierał się także regionalny charakter zakładów, jako że dotąd każdy z nich zasadniczo przyjmował córki z rodzin okolicznej szlachty. W wyniku przeprowadzonych zmian obsada zwalnianych miejsc została scentralizowana i miała odbywać
się na mocy decyzji królewskiej podejmowanej na podstawie rozpatrzenia sytuacji
materialnej kobiet posiadających ekspektatywę. Nie praktykowano już jednak wpisywania „zapobiegawczo” na listę oczekujących, na wypadek gdyby nie udało się
wydać córki za mąż. Ze względu na zmianę charakteru fundacji prawo do ubiegania się o miejsce przysługiwało wyłącznie pozostającym w stanie wolnym kobietom
z rodzin urzędniczo–oficerskich, które pozbawione były wsparcia ze strony najbliższych i nie miały wystarczających środków na utrzymanie. Duża liczba szlachcianek
z ekspektatywą mających pierwszeństwo przy obsadzie zwalnianych prebend, jak
również konieczność dostosowania statutów poszczególnych zakładów do nowych
zadań tych placówek spowodowały, że dopiero pod koniec XIX w. fundacje stały się
nie tylko de iure, ale także de facto ogólnokrajowymi instytucjami opiekuńczymi dla
zubożałych kobiet z elity szlachecko–mieszczańskiej. Obok nich jednak nadal funkcjonowały tego typu instytucje przeznaczone wyłącznie dla szlachcianek, tak jak
miało to miejsce m.in. w przypadku fundacji w Bergen i Barth (rejencja stralsundzka
pruskiej prowincji Pomorze)5. Popularności tego typu placówek jako formy zabezHerrschaft. Konferenzband zu „Zisterzienser — Multimedia — Museen”, O. H. Schmidt, H. Frenzel,
D. Poetschke (Hg.), Berlin 1998, s. 119–131.
4
G. Strohmaier–Wiederanders, Geschichte vom Kloster Stift zum Heiligengrabe, Berlin 1995, s. 38.
5
Zob. J. Scheﬀelke, Das Adelige Frauleinstift, [w:] Stadt Barth 1255–2005. Beiträge zur Stadtgeschichte, J. Scheﬀelke, G. Garber (Hg.), Schwerin 2005, s. 131–142.
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pieczenia przyszłości niezamężnych kobiet sprzyjały także zasady ich wewnętrznej
organizacji. Mimo że w regulujących te kwestie statutach wyraźnie pobrzmiewały echa życia zakonnego, to jednak przez cały czas miały one charakter otwarty.
Oznaczało to, że zamieszkujące w nich kobiety mogły w określonych sytuacjach
opuszczać przekazane im w użytkowanie mieszkania (znajdujące się zazwyczaj
w zabudowaniach poklasztornych). Co więcej, nowe panny kanoniczki tam, gdzie
wprowadzony był obowiązek rezydencji, miały możliwość ubiegania się o zwolnienie z nakazu zamieszkiwania w zakładzie i pobierania należącej się im pensji w dotychczasowym miejscu pobytu. Co jednak najistotniejsze, w przypadku znalezienia
kandydata na męża, statuty przewidywały możliwość wystąpienia z konwentu.
W 1811 r. do grona placówek stanowiących oś wspomnianej wyżej pruskiej polityki opiekuńczej należało dziewięć instytucji: na terenie prowincji Brandenburgia
były to fundacje w Lindow, Zehdenick, Marienfliess an der Stepenitz oraz Fundacja
Świętego Grobu w Ostpriegnitz (Fräuleinstift zum Heiligen Grabe); na terenie prowincji Pomorze fundacje w Kamieniu Pomorskim, Marianowie, Słupsku i w Kołobrzegu oraz fundacja w Królewcu (Marienstift) w Prusach Wschodnich6. W tym
czasie dysponowały one 166 miejscami. W ciągu wieku XIX liczba tego typu placówek wzrosła do 14, co oznaczało także zwiększenie się liczby prebend do 2647.
Mimo braku szczegółowych badań nad dziejami większości zakładów królewskich,
dotychczasowe ustalenia dotyczące funkcjonowania czterech fundacji pomorskich
wskazują, że dla przeważającej liczby przyjętych kobiet stanowiły one miejsce dożywotniego zamieszkiwania, nie zaś czasowego, poprzedzającego zamążpójście.
Dotyczy to zarówno okresu, w którym zakłady miały status regionalnych placówek
dla szlachcianek, jak i późniejszego, kiedy to stopniowo stawały się ogólnopruskimi
instytucjami opiekuńczymi dla córek ze zubożałych rodzin oficerskich i urzędniczych. Dla porównania w podobnej fundacji, działającej w saksońskim Walsrode,
spośród 86 kanoniczek mieszkających tam w okresie od reformacji do wybuchu
I wojny światowej (przy czym los pięciu z nich jest nieznany) tylko dziewięć wyszło za mąż i w związku z tym opuściło mury placówki. Inne pozostawały w niej
do śmierci, dożywając w wielu przypadkach sędziwego wieku8. Pojedyncze infor6

Niektóre z tych fundacji, tj. zakłady w Słupsku, Kołobrzegu i Królewcu, poza miejscami
przeznaczonymi dla szlachcianek miały także prebendy dla kobiet pochodzących z mieszczaństwa. Listy kanoniczek Fundacji Mariackiej w Królewcu wskazują również, że przyjmowano do niej nie tylko panny, ale i wdowy. Placówki mające status królewskich nie były
jedynymi tego typu zakładami w Prusach. Na początku XIX w. oprócz nich działały na Śląsku fundacje prywatne, tj. fundacja von Campanini w Barszowie (das gräfl. v. Campaninische Stift zu Barschau), fundacja von Schmettow–Schwerin w Rzeczycy koło Głogowa (von
Schmettow–Schwerinsche Stift zu Riedschütz) i fundacja von Lestwitz w Czerninie Górnej
(das v. Lestwitz’sche Fräuleinstift zu Ober–Tschirnau). Status prywatnej miała także fundacja
w Runowie (Runow) koło Słupska. W. von Kieckebusch, Chronik des Klosters zum Heiligengrabe: Von Reformation bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Berlin 2008, s. 251.
7
Na temat dziejów poszczególnych fundacji zob. M. Gritzner, Handbuch der im Deutschen
Reiche, In Oesterreich–Ungarn, Dänemark, Schweden und den Russischen Ostseeprovinzen bestehenden Damen–Stifter und im Range gleichstehender Wohlthätigkeitsanstalten nebst den Ordenszeichen
der Ersteren, Frankfurt/M. 1893. Por. też A. Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione.
Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin
2012, s. 204–207.
8
R. Oldermann, Kloster Walsrode — vom Kanonissenstift zum evangelischen Damenkloster. Monastisches Frauenleben im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Bremen 2004, s. 222–225.
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macje dotyczące losów kobiet z fundacji królewskich pozwalają przypuszczać, że
w placówkach tych było podobnie.
Problemy starzejących się kanoniczek nie były dotąd uwzględniane w pracach
poświęconych dziejom tych instytucji. Z tego też względu spojrzenie na sytuację wewnętrzną w fundacjach królewskich z perspektywy trudności, jakie wynikały z coraz bardziej zaawansowanego wieku ich mieszkanek, może pozwolić na uzupełnienie podejmowanych dotąd badań. Odpowiedzi wymaga też pytanie, czy w XIX w.
zaistniały okoliczności, które mogły wpłynąć na to, że w fundacjach mieszkało
w tym czasie więcej kobiet w podeszłym wieku niż w okresie wcześniejszym i czy
zakłady królewskie w związku z tym ewoluowały, tak jak działająca na podobnych
zasadach Fundacja Jena (Jena–Stift) w Halle, która na początku XX stulecia stała się
placówką dla seniorek9.
Podstawową trudnością przy badaniach nad wskazaną kwestią jest — jak wspomniano wyżej — słabe rozpoznanie dziejów poszczególnych fundacji królewskich.
Największym zainteresowaniem badaczy niemieckich cieszyła się jak dotąd Fundacja Św. Grobu10. Nauka polska natomiast poświęciła kilka mniejszych opracowań
fundacjom zlokalizowanym na obszarze pruskiej prowincji Pomorze11. W większości jednak prace na temat omawianych placówek mają charakter przyczynkarski.
Analiza problematyki związanej ze starością panien kanoniczek napotyka również
problemy źródłowe, które nie pozwalają na całościowe przebadanie wielu związanych z tym kwestii, m.in. długości życia i zamieszkiwania w zakładach, czy
też wieku, w jakim kobiety przekraczały próg fundacji. Spisy panien kanoniczek
np. w placówkach pomorskich nie są także systematyczne. Te, zaś które występują
w materiale aktowym, bądź w różnego typu spisach urzędowych, rzadko odnotowują datę przyjęcia kanoniczki, jeszcze rzadziej wskazują na jej wiek (czy to w chwili przyjęcia, czy też sporządzania spisu) lub datę śmierci. Ten niekompletny materiał
źródłowy uniemożliwia więc przeprowadzenie szczegółowych analiz, pozwala jednak na uchwycenie pewnych zmian zachodzących w obrębie badanego zjawiska,
zwłaszcza w wieku XIX.
Szczątkowe informacje na temat przebywających w fundacjach kobiet dają podstawy do stwierdzenia, że do około połowy XIX stulecia struktura wieku kanoniczek
9

Na początku XX w. fundacja ta miała status zakładu dla seniorek (Altersversorgungsanstalt). M. Kubrova, Vom guten Leben. Adelige Frauen im 19. Jahrhundert, Berlin 2011, s. 378.
10
A. Attula, Dekorationen für Damen. Evangelische Damenstifte Norddeutschlands und ihre Orden,
Schwerin 2011; W. von Kieckebusch, Chronik des Klosters zum Heiligengrabe: Von Reformation bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts, Berlin 2008; Lebenswerke. Frauen im Kloster Stift zum Heiligengrabe
zwischen 1847–1945, S. Oelker, A. Reuter (Hg.), Bonn 2002; S. Romeyke, Vom Nonnenchor zum
Damenplatz, 700 Jahre Kloster und Stift zum Heiligengrabe, Berlin 2009; G. Strohmaier–Wiederanders, Geschichte vom Kloster Stift zum Heiligengrabe, Berlin 1995; R. Rudloﬀ, Geschichte des Stiftes
Marienfließ, 1926, überarbeitet und ergänzt von Bernd Menze, Stepenitz 1995.
11
Z. Machura, Końcowy okres działalności zakonu norbertanek słupskich i dalsze losy kościoła
Św. Mikołaja, [w:] H. Machura, Z. Machura, Z. Madeła, Przedziwne dzieje kościoła Św. Mikołaja
i zakonu norbertanek, Słupsk 2004, s. 37–48; K. Kalita–Skwirzyńska, J. Kochanowska, M. Słonimski, Marianowo i okolice, Szczecin 1998; A. Chlebowska, Od klasztoru do zakładu opiekuńczego.
Fundacja dla niezamężnych kobiet w Kołobrzegu. Zarys dziejów do 1914 r., [w:] Kołobrzeg i okolice
poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010, s. 139–149; A. Chlebowska, Panny kanoniczki
z Marianowa. Przemiany w organizacji i funkcjach fundacji dla szlachcianek w XIX wieku, [w:] Dzieje
wsi pomorskiej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo–Szczecin 2006, s. 79–90.
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była zróżnicowana. Nie brakuje bowiem przykładów na to, że niektóre z nich dożywały sędziwych lat, tak jak miało to miejsce w przypadku wymienianej w fundacji
kamieńskiej Auguste Wilhelmine von Blanckenburg, która w 1808 r. odnotowana
była jako przebywająca tam już 53 lata12. Równolegle jednak ze starszymi kanoniczkami współzamieszkiwały młodsze. W zakładzie kołobrzeskim w 1806 r. miejsca
szlacheckie obsadzone były przez kobiety liczące: 17, 18, 19, 30, 44, 53 i 58 lat13. Ta
niejednorodność wieku kanoniczek wynikała ze sposobu przydzielania miejsc. Jak
wspomniano wcześniej, na zwolnioną prebendę, zasadniczo do początku XIX w.,
przyjmowana była szlachcianka, która najdłużej znajdowała się na liście oczekujących. Praktyka uzyskiwania ekspektatywy jeszcze w dzieciństwie powodowała, że
do zakładów trafiały względnie młode kobiety. Co prawda statuty fundacji zastrzegały, by przyjmowane panny miały ukończone 15 lat, ale w XVIII w. zdarzało się, że
kanoniczkami zostawały dziewczynki. Wilhelmine Auguste von d. Heyde przyjęto
do zakładu kołobrzeskiego w 1785 r., tj. kiedy miała zaledwie osiem lat, natomiast
Charlotte Luise von Langelair w 1798 r. trafiła do placówki w Zehdenick w wieku lat
1314. Zazwyczaj jednak do fundacji przyjmowano kobiety starsze, gdyż ograniczona
liczba prebend, mimo uzyskania ekspektatywy jeszcze w wieku dziecięcym, oznaczała kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat oczekiwania na miejsce. Doświadczyła
tego m.in. Johanna von Dewitz, która w 1813 r., po 36 latach, które upłynęły od
momentu wpisania jej na listę oczekujących, dostała się do fundacji w Kamieniu15.
Nie zawsze jednak był to tak długi okres. Często wiadomość o możliwości przyjęcia
zbiegała się w czasie z osiągnięciem przez pannę wieku, w którym malały jej szanse na zamążpójście. Dane dotyczące szlachcianek przyjmowanych do wspomnianej
wyżej hallskiej Fundacji Jena wskazują, że od chwili jej utworzenia, tj. od 1703 r., do
roku 1836 mieszkały w niej 62 kobiety, spośród których w chwili przyjęcia mniej niż
30 lat miało aż 74,9 % spośród nich16. Z pewną ostrożnością można więc przyjąć, iż
w fundacjach królewskich do początku XIX było podobnie, tj. kanoniczkami zostawały zazwyczaj kobiety liczące nie więcej niż 30 lat.
Sytuacja zmieniła się po wspomnianej wyżej zmianie zadań fundacji królewskich.
Reformy agrarne przeprowadzone w Prusach na początku wieku XIX, zniszczenia
wojen napoleońskich, jak i załamania koniunktury spowodowały ubożenie szlachty,
wypieranie jej z obszarów wiejskich przez bogacące mieszczaństwo i w konsekwencji brak zaplecza ekonomicznego umożliwiającego mężczyznom założenie rodziny17. W tych okolicznościach znacznie zwiększył się i tak zawsze obecny w rodzinach szlacheckich procentowy udział córek pozostających w stanie panieńskim18.
Jedyną nadzieją na to, by zubożałe niezamężne kobiety mogły wieść odpowiedni
do urodzenia styl życia i nie doświadczać wykluczenia społeczno–familijnego wynikającego ze „staropanieństwa”, było przyjęcie do fundacji. Coraz dłuższa kolejka

12
Geheimes Staatsarchiv Preussische Kulturbesitz Berlin–Dahlem (dalej cyt. GStA PK),
Rep. 77, Tit. 178, nr 3, Bd 1.
13
A. Chlebowska, „Stare panny”..., s. 349.
14
Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej cyt. AP Szczecin), Rejencja Szczecińska Wydział
Prezydialny (dalej cyt. RSWP), sygn. 899; A. Attula, op. cit., s. 94.
15
AP Szczecin, RSWP, sygn. 857, s. 104.
16
M. Kubrova, op. cit., s. 351.
17
I. Buchsteiner, Pommerscher Adel im Wandel des 19. Jahrhunderts, „Geschichte und Gesellschaft”,
Bd 25, 1999, s. 364, 366–368.
18
H. Reif, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999, s. 31–32.
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oczekujących na miejsce spowodowała, że jeszcze w pierwszej połowie XIX w. okresowo wstrzymano przyznawanie nowych ekspektatyw. Mimo to w 1861 r. przyrzeczenie prebendy w fundacjach królewskich miało 550 kobiet, spośród których część
figurowała na liście 30 i więcej lat19. Później co prawda było ich nieco mniej, ale i tak
nie zmieniało to ogólnej sytuacji. W 1874 r. nadal oczekiwało na przyjęcie 459 kobiet, przy czym pierwsza na liście dokument potwierdzający ekspektatywę miała od
31 lat20. Zważywszy, że rocznie zwalniało się w całym kraju od czterech do sześciu
miejsc, niektóre z nich nigdy nie doczekały się przestąpienia progu fundacji. W tych
okolicznościach w 1893 r. zniesiono tę formę obietnicy przyjęcia, kierując się przekonaniem, że daje ona kobietom fałszywą nadzieję na poprawę sytuacji życiowej21.
W XIX stuleciu okres oczekiwania wydłużył się, a wiek przyjmowanych kanoniczek wzrósł wraz z wprowadzeniem zasady, że prawo do ubiegania się o przyjęcie do fundacji przysługuje kobietom dopiero, gdy rzeczywiście zabraknie im
środków na utrzymanie. W praktyce więc najczęściej wówczas, gdy zmarli rodzice
niezamężnej kobiety bądź inni członkowie rodziny zapewniający jej byt. Niektóre
z panien starały się też same walczyć o niezależność ekonomiczną, pracując jako
guwernantki czy damy do towarzystwa. Wówczas zabiegały o miejsce w fundacji
zazwyczaj dopiero, gdy choroba lub wiek uniemożliwiały im dalsze wykonywanie
tych zajęć. Nie oznaczało to bynajmniej, że od razu otrzymywały prebendy. W latach, w których nadawano jeszcze ekspektatywy wraz z ich otrzymaniem — jak już
wyżej wspomniano — rozpoczynał się długi okres oczekiwania na miejsce. Sporządzona w 1861 r. lista kobiet mających nadzieję na przyjęcie do fundacji pomorskich
wymieniała panny, z których najmłodsza miała 34 lata, najstarsza zaś 69. Sytuacja
z upływem czasu właściwie nie ulegała zmianie. W 1883 r. 65–letnia panna Louise
von Tschammer ze Słupska wzmiankowana była jako oczekująca na prebendę od
33 lat22. Okoliczności te siłą rzeczy zadecydowały o tym, że w drugiej połowie wieku
XIX kobiety przystępujące do fundacji były zazwyczaj znacznie starsze niż te trafiające do placówek w okresie wcześniejszym. Podobnie działo się i w innych tego typu
placówkach. W Fundacji Jena w latach 1881–1920 kanoniczkami zostawały panny
najczęściej tuż przed osiągnięciem 50. roku życia23.
Okres pobytu kobiet w zakładzie nie ulegał jednak w związku z tym znaczącemu skróceniu. W ciągu XIX w. życie kobiet wydłużyło się bowiem przeciętnie
o 20 lat. Kobiety nie tylko żyły dłużej, ale także miały większe szanse na osiągnięcie sędziwego wieku. Jak wskazują badania demograficzne, dotyczyło to zwłaszcza
kobiet z elit, które w życiu codziennym korzystały z postępu cywilizacyjnego, nie
doświadczały kryzysów żywnościowych czy chorób nękających najniższe warstwy
społeczne24. Można więc przyjąć, że panny w momencie przekraczania progu fundacji królewskich nie tylko były coraz starsze, ale także nierzadko dożywały sędzi-

19
GStA PK I. HA, Rep. 89, nr 23780, k. 8; GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, nr 153, Bd 1; GStA
PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, nr 148, Bd 1; AP Szczecin, RSWP, sygn. 857, s. 293–296; AP Szczecin, RSWP, sygn. 858, s. 76–79; AP Szczecin, Naczelne Prezydium Prowincji Pomorze (dalej
cyt. NPPP), sygn. 2994.
20
GStA PK I. HA, Rep. 89, nr 23780, k. 8.
21
GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, nr 153, Bd 2, druk: Haus der Abgeordneten. Siebenundfünfzigste Sitzung am 2. Oktober 1862, s. 2009; AP Szczecin, NPPP, sygn. 2994.
22
GStA PK I. HA, Rep. 89, nr 23982, k. 130.
23
M. Kubrova, op. cit., s. 367.
24
A. Fidel, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Warszawa 2011, s. 39–41, 48.
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wego wieku. W 1884 r. panna von Bila, mając lat 50, została kanoniczką fundacji kamieńskiej, gdzie przeżyła kolejne niespełna 30 lat. Jeszcze starsza w chwili przyjęcia
do fundacji słupskiej była licząca lat 60 Anastasie von Marsigli, która zamieszkiwała
tam jeszcze przez kolejne przynajmniej 12 lat25. Miejsca szlacheckie we wspomnianej
fundacji były zresztą w tym czasie obsadzone przez kilka kobiet w podeszłym wieku. W 1880 r., poza wspomnianą panną von Marsigli (liczącą wówczas już 72 lata),
w Słupsku mieszkała również 80–letnia panna von Somnitz oraz 77–letnia panna
Fanny von Blankenburg. Najmłodszą kobietą na miejscu szlacheckim była natomiast Eugenie von Reckow, mająca 54 lata26.
Przydzielanie miejsca w fundacji pannom w dość już zaawansowanym wieku
powodowało, że nie każda z nich decydowała się na zamieszkanie w nowym miejscu, zwłaszcza że zakłady nie oferowały wygód i opieki. Lata oczekiwania na prebendę starzejące się, niezamężne kobiety spędzały zazwyczaj w dających im schronienie domach krewnych lub przyjaciół rodziny. Kiedy więc nadchodziła ich kolej
i mogły zasilić grono kanoniczek, niektóre wolały pozostać wśród bliskich, a tam,
gdzie był obowiązek rezydencji, uzyskać dyspensę i pobierać pensję w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Sytuacje takie zdarzały się zresztą w różnych okresach dziejów fundacji. Julie von Wussow, panna kanoniczka ze Słupska, uzyskała
od króla takie zwolnienie w 1811 r., argumentując swoją prośbę chorobą i koniecznością opieki, którą miała zapewnioną u krewnych w Bytowie27. Kanoniczka kamieńska Constanze von Rexin (zmarła w 1842 r.) także na podstawie specjalnego
pozwolenia mieszkała u rodziny w Lęborku. Jednoznacznie na wiek i choroby jako
na przyczyny rezygnacji z przeniesienia się w 1836 r. do fundacji w Kamieniu wskazywała natomiast Louise Johanne von Wobeser28. Skrajną sytuację stanowił natomiast przypadek zmarłej w 1875 r. 86–letniej przeoryszy kamieńskiej Frederike von
Wurmb, która zamiast w fundacji przez ok. 30 lat mieszkała w okolicy Stepnicy,
gdzie opiekowała się nią najpierw siostra, a po śmierci tejże — siostrzenica29. Ostatnie z wymienionych decyzji były o tyle zrozumiałe, że w tym czasie budynek zakładu kamieńskiego był w złym stanie i nie zapewniał wysokiego standardu życia. Nie
brakowało takich przypadków i w okresie późniejszym. Należy jednak podkreślić,
iż nie wszystkie kobiety rezygnowały z zamieszkiwania w fundacji ze względu na
to, że wymagały opieki i były w zaawansowanym wieku. Inne, zazwyczaj młodsze,
decydowały się na takie rozwiązanie, gdyż pozostając w domach krewnych, miały
większe szanse na zawarcie małżeństwa. Przykładem może być przypadek panny
Helene Fragstein von Niemsdorf, która została przyjęta do Kamienia w 1891 r., ale
mimo to zdecydowała się pozostać w Poczdamie, gdzie siedem lat później wyszła
za mąż30. W decyzjach kanoniczek dotyczących miejsca zamieszkania trudno jednak
odnaleźć jakąś typowość, gdyż wiele zależało od indywidualnych uwarunkowań.
Niektóre z kobiet przenosiły się do fundacji, mimo że wcześniej mieszkały w dużych miastach, takich jak Halle, Magdeburg, Wrocław czy Drezno. Wydaje się, że
25
GStA PK I. HA, Rep. 89, nr 23967, k. 138; GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 179, nr 1, Bd 4;
AP Szczecin, RSWP, sygn. 869.
26
GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 179, nr 1, Bd 4.
27
Archiwum Państwowe w Koszalinie, Rejencja Koszalińska, sygn. 965, k. 49.
28
AP Szczecin, RSWP, sygn. 859.
29
Według statutu przeorysza zobowiązana była do zamieszkiwania w fundacji, ibidem,
sygn. 862.
30
Ibidem, sygn. 867.
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zainteresowanie kandydatek własnym lokum w zakładzie wzrastało wówczas, kiedy ich samotność nie była akceptowana przez otoczenie i gdy czuły, że są ciężarem
dla bliskich lub też nie miały rodziny, u której mogłyby wieść spokojne życie jako
rezydentki31. Niektóre z panien natomiast monitowały o szybsze przyznanie miejsca w zakładzie, mając nadzieję, że ze względu na swój nie najlepszy stan zdrowia
znajdą w nim odpowiednie schronienie. Na traktowanie fundacji jako tego typu instytucji opiekuńczej wskazuje m.in. przypadek Emmy von Böhm, która w 1856 r.
prosiła o przyspieszanie przyjęcia do Marianowa, powołując się na swoje choroby
i fizyczne ułomności32.
Brak materiałów źródłowych uniemożliwia szczegółową analizę przemian
w strukturze wieku kanoniczek tworzących konwenty poszczególnych fundacji
królewskich w XIX w. Wydaje się jednak, iż w świetle powyższych informacji obserwować można (podobnie jak w lepiej rozpoznanej Fundacji Jena) proces stopniowego przekształcania się ich w domy dla seniorek, chociaż na obecnym etapie badań
trudno wskazać, na ile i w jakim stopniu dotyczyło to poszczególnych zakładów
królewskich.
Coraz większa liczba kobiet dożywających w fundacjach sędziwego wieku wpływała również na oblicze zakładów oraz była źródłem wielu trudności w życiu codziennym. Jedną z nich stanowił brak wystarczających środków na utrzymanie.
W zachowanym materiale aktowym dotyczącym fundacji pomorskich odnaleźć
można skargi na to, że zbyt niskie świadczenia nie starczały na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z leczeniem czy opieką. Pensje wypłacane kanoniczkom, chociaż w różnej wysokości w poszczególnych zakładach, nie należały nigdy
do wysokich. We wcześniejszym okresie, tj. przed przekształceniem fundacji w zakłady opiekuńcze, przynajmniej część kobiet dysponowała majątkiem własnym,
który zapewne umożliwiał im opłacanie tego typu rachunków. W XIX w., kiedy
do placówek trafiały coraz częściej kobiety zubożałe, okazało się, że nie mogą one
sprostać finansowo tego typu potrzebom. W takiej sytuacji, mimo zaawansowanego
wieku czy różnych dolegliwości, musiały zabiegać o wsparcie z innych źródeł, najczęściej prosząc o zapomogi ze specjalnych państwowych funduszy opiekuńczych
przeznaczonych dla znajdujących się w trudnej sytuacji kobiet z wyższych warstw
społecznych.
Doświadczyła tego m.in. Henriette von Wegner, zamieszkała w fundacji w Marianowie. W 1893 r., mając 90 lat, po śmierci brata przekazującego jej pieniądze
(300 marek rocznie) na zatrudnienie opiekującej się nią służącej, była zmuszona do
pisania każdego roku próśb o przyznanie jej nadzwyczajnej zapomogi na ten cel.
Na podobne niedogodności narzekała wspomniana już wyżej panna von Bila, kanoniczka z Kamienia, która w 1894 r. w wieku 60 lat skarżyła się, że jest już w wieku
wymagającym zatrudnienia opiekunki, a pensja — w obliczu rosnących cen — na
to jej nie pozwala33. Inne kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji, szukały
pomocy u bliskich, opuszczając na pewien czas mury fundacji. W 1891 r. panna
kanoniczka z Marianowa Ida von Unruh (81 lat) wyjechała do Berlina, gdzie jak
twierdziła, ma dobrą opiekę i uzyskawszy zgodę przełożonych fundacji, przebywała tam do 1893 r.34 Skargi na niewysokie pensje i wzrastające wraz z wiekiem koszty
31

Ibidem, sygn. 869, 867.
AP Szczecin, NPPP, sygn. 2987; AP Szczecin, RSWP, sygn. 858, s. 80.
33
GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 168, nr 3, Bd 4; Rep. 89, nr 23967, k. 138.
34
Ibidem, Rep. 77, Tit. 168, nr 6, Bd 1.
32
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utrzymania doprowadziły w niektórych fundacjach do podwyższenia wypłacanych
kanoniczkom świadczeń, zwłaszcza tych najniższych, łączących się z ostatnimi
miejscami w hierarchii konwentu. Duża liczba kobiet ubiegających się o miejsce
spowodowała bowiem, że w ciągu wieku XIX fundowane były nowe prebendy z niskimi pensjami, tak by pomóc jak największej grupie panien proszących o pomoc.
U schyłku stulecia okazało się jednak, że kobiety przyjmowane na zwalniane miejsca, po wielu latach oczekiwania są już osobami w podeszłym wieku, którym na
utrzymanie nie wystarcza wiążąca się z prebendą pensja. W latach 90. XIX w. cesarz
Wilhelm II zdecydował się więc na podwyższenie świadczeń w Fundacji Św. Grobu,
w Marianowie i w Kamieniu (np. w tym ostatnim zakładzie z 360 na 750 marek)35.
Odpowiednie dochody umożliwiały coraz starszym kanoniczkom, często chorym i coraz mniej sprawnym, zatrudnienie służącej pomagającej przy wykonywaniu
różnych czynności dnia codziennego. Niektóre, tak jak zmarła w fundacji kamieńskiej w 1849 r. panna von Manteuﬀel genannt von Zoegen, mogły sobie pozwolić na
opłacanie nawet dwóch posługaczek36. Poza tym statuty fundacji nie przewidywały
specjalnego traktowania kobiet w podeszłym wieku. Nie wspominały również o jakiejkolwiek formie opieki medycznej. Z zachowanych źródeł wynika, że kanoniczki leczyły się u zamieszkałych w okolicy lekarzy. Wśród niezapłaconych rachunków pozostawionych przez zmarłą w Kamieniu w 1862 r. pannę Augustę Treusch
von Buttlar (przebywała w fundacji 27 lat) znajdowały się dwa, wystawione przez
różnych medyków kamieńskich, trzeci zaś przez aptekarza, łącznie na dość znaczną sumę ok. 50 talarów37. Materiały archiwalne sugerują, że w tej sytuacji jedynym
wsparciem dla chorych czy ułomnych kanoniczek była wzajemna pomoc. Wydaje
się, że wraz ze wzrostem liczby seniorek w fundacjach rosła też ich gotowość do
wspólnego rozwiązywania problemów wynikających z podeszłego wieku.
W zapisach statutów starość nie była jednak postrzegana przez pryzmat chorób czy niedołężności. Jawiła się raczej jako źródło zaszczytów i uznania. W niektórych fundacjach, na przykład w Marianowie, kanoniczki tworzyły hierarchię.
Na jej szczycie stały te, które zamieszkiwały w zakładzie najdłużej. Zwolnienie
któregoś z wyższych miejsc oznaczało automatyczne przesuwanie się w górę kobiet zajmujących niższe prebendy, tak by przyjmowana do konwentu nowa kanoniczka zajęła ostatnią z nich. Było to o tyle istotne, że wyższe miejsca wiązały się
również ze znaczniejszymi dochodami. Im więc kobieta była dłużej w zakładzie,
tym większe pobierała świadczenia. Praktyka ta zapewne w jakiejś mierze łagodziła
wzrastające z wiekiem wydatki. Co więcej, w niektórych zakładach stojąca na czele
konwentu przeorysza (Priorin) — później zwana przełożoną (Oberin)38, która odpowiadała za sytuację wewnętrzną w fundacji — nie pochodziła z wyboru. Zostawała
nią bowiem zawsze kanoniczka z najdłuższym stażem w placówce, w praktyce więc
zazwyczaj najstarsza. Poza łączącym się z tą funkcją prestiżem, z racji wykonywanych obowiązków przysługiwały jej również wyższe świadczenia, np. przełożona
fundacji kamieńskiej von Morozowicz w 1885 r. poza pensją w wysokości 750 marek
35
W niektórych fundacjach podwyżki przeprowadzano także i w latach poprzednich. Ibidem,
Rep. 89, nr 23967, k. 139–143.
36
AP Szczecin, Starostwo Powiatowe w Kamieniu, sygn. 411.
37
Ibidem, sygn. 410.
38
W czterech fundacjach pomorskich zmianę tę w połowie lat 70. wprowadzały nowe statuty.
Wiązało się to z dążeniem do całkowitej laicyzacji placówek i usunięciem jakichkolwiek pozostałości po ich klasztornej przeszłości. GStA PK I. HA, Rep. 89, nr 23982, k. 98 nn.
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otrzymywała także 150 marek jako dodatek funkcyjny39. To dowartościowanie wieku
i doświadczenia miało zapewnić sprawne zarządzanie konwentem i respekt ze strony mieszkających w zakładzie panien kanoniczek. Statuty fundacji zastrzegały jednak, że ze względu na wiek czy stan zdrowia można było zrezygnować z pełnienia
tej funkcji. W zachowanym materiale źródłowym dotyczącym fundacji pomorskich,
pochodzącym z pierwszej połowy i z początku drugiej połowy XIX w., nie odnaleziono informacji o takim przypadku. Jednak już pod koniec stulecia, gdy coraz
więcej kanoniczek dożywało sędziwych lat, ich wiek i zapewne łączący się z nim
stan zdrowia zmuszały do podejmowania takich decyzji. W 1880 r. z tego właśnie
względu zrezygnowała z pełnionej funkcji licząca 80 lat przełożona fundacji słupskiej von Somnitz40. Wywołało to pewne zamieszanie w zakładzie, gdyż kanoniczki,
które według obowiązujących zasad miały ją zastąpić, prosiły, by — także ze względu na podeszły wiek — nie powierzać im tej funkcji (miały 77 i 72 lata). Ostatecznie
przeoryszą w fundacji została kanoniczka z dwunastoletnim stażem, licząca 57 lat41.
Wzrastająca liczba starszych kobiet w fundacjach odcisnęła się szczególnym piętnem na najbardziej prestiżowej pruskiej instytucji tego typu, tj. Fundacji Św. Grobu.
W latach 40. XIX w. za sprawą ówczesnej opatki42 Luise von Schierstedt (1794–1876)
doszło do powiązania tej placówki z kościołem i zorganizowania przy niej zakładów, w których kanoniczki mogłyby praktykować — jak to określono — chrześcijańskie miłosierdzie. Były to: sierociniec dla dziewczynek pochodzących z należących do fundacji wsi, dom starców, kuchnia dla ubogich oraz zakład wychowawczy
dla zubożałych szlachcianek43. Niebawem jednak okazało się, że część kanoniczek
nie jest zainteresowana pracą we wspomnianych instytucjach i woli wieść spokojne, a w oczach opatki — bezproduktywne życie44. Problem ten z czasem wyostrzył
się, gdyż zamieszkałe w fundacji i przyjmowane do niej nowe kobiety były coraz
starsze, co utrudniało im wykonywanie jakiejkolwiek działalności dobroczynnej.
Ostatecznie głos w tej sprawie zabrał cesarz Wilhelm I, który w 1881 r. zadecydował, że połowa miejsc w fundacji będzie przeznaczona dla młodszych kanoniczek
mających pracować we wspomnianych zakładach, pozostałe zaś mają funkcjonować
jako tzw. miejsca opiekuńcze, a więc dla kobiet, które w fundacji poszukiwać będą
schronienia i spokojnego życia45. Przykład ten wiele mówi także o wyobrażeniach
kanoniczek o ostatnim etapie ich życia. Z zachowanych źródeł wynika bowiem,
że — poza nielicznymi wyjątkami — nie były one skore do aktywności w sferze
publicznej, zwłaszcza że coraz bardziej zaawansowany wiek stanowił istotną prze39

AP Szczecin, RSWP, sygn. 867.
Funkcję przeoryszy objęła siedem lat wcześniej, po śmierci sprawującej tę funkcję Auguste
von Below (†30.06.1873).
41
GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 179, nr 1, Bd 4.
42
W Fundacji Św. Grobu, jako jedynej z fundacji królewskich, na mocy statutu z 1714 r. na
czele konwentu stały: domina (w 1748 r. przemianowana na opatkę) i pomagająca jej w wykonywaniu różnych zadań przeorysza. W. von Kieckebusch, op. cit., s. 82.
43
Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w nowym statucie fundacji z 1853 r. G. Strohmaier–
–Wiederanders, op. cit., s. 46; W. von Kieckebusch, op. cit., s. 268–278.
44
Już w czasach Fryderyka Wilhelma III (1819 r.) pojawiły się plany powołania przy fundacjach podobnych instytucji, które dawałyby zatrudnienie pannom kanoniczkom. G. Strohmaier–Wiederanders, op. cit., s. 46.
45
Ibidem, s. 48. Zob. też U. Röper, „Die vielen unnützen jungen Damen sind dem Könige über
die Maßen zuwider”. Ein Beitrag zur Frauenpolitik Friedrich Wilhelms IV, „Jahrbuch der Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Berlin–Brandenburg”, Bd 1, 1995/1996 (2000), s. 275–282.
40
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szkodę w podejmowaniu jakichkolwiek form działalności. Wydaje się, że fundację
traktowały jako azyl, w którym mogły godnie spędzić jesień życia, poświęcając się
w miarę możliwości zdrowotnych praktykom religijnym, pielęgnowaniu kwiatów
w oranżerii czy spacerom w przyfundacyjnym ogrodzie46.
Przeprowadzona formalnie na początku wieku XIX zmiana charakteru fundacji
królewskich, jak również bardzo długi, nawet kilkudziesięcioletni okres oczekiwania na miejsce stworzyły warunki do tego, by stopniowo placówki te przekształcały
się w domy dla seniorek. Co więcej, zarządzające fundacjami ministerstwo spraw
wewnętrznych zdawało sobie sprawę, że do fundacji trafiały coraz starsze kobiety;
nie przeprowadzono jednak żadnych zmian organizacyjnych uwzględniających odmienne potrzeby starzejących się kanoniczek. Jedynym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek zakładów były podwyżki świadczeń w niektórych fundacjach
oraz brak sprzeciwu przy prośbach o zwolnienie z obowiązku rezydencji czy też
opuszczenie zakładu na dłuższy czas. Placówki królewskie zapewniały godne oraz
prestiżowe schronienie i utrzymanie, wszystkie zaś pozostałe sprawy pozostawiały w gestii kanoniczek. Wydaje się, że mimo wszystko taka formuła odpowiadała tym kobietom, które będąc w coraz bardziej zaawansowanym wieku, w obliczu
obserwowanego na każdym kroku przyspieszenia cywilizacyjnego szukały przede
wszystkim bezpiecznej przystani i ucieczki od trosk życia codziennego.

46
Por. A. Chlebowska, Życie w pomorskiej fundacji dla szlachcianek. Gospodarstwo domowe panien
kanoniczek w połowie XIX wieku (w świetle pośmiertnych spisów majątku), [w:] Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona
Góra 2012, s. 87–97.
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W

zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej historiografii wprowadzenie i stopniowe upowszechnienie emerytur w XIX i XX w. łączone jest z procesami
modernizacji, narzucanej zrazu przez rozrastającą się w monarchiach absolutnych
biurokrację, a następnie przez inne systemy autorytarnej, na ogół również monarchicznej władzy. Tej władzy, która w imię dobra człowieka i państwa — jako wartości nadrzędnej — a później także w imię dobra narodu, przekształcała i reformowała społeczeństwo, dyscyplinując je równocześnie i każdemu narzucając mniej lub
bardziej przymusowe obowiązki: uczęszczania do szkoły, służby wojskowej, pracy,
wreszcie — przejścia pod odpowiednimi warunkami i w odpowiednim czasie na
emeryturę. Koncepcja ta w skrajnej postaci rozwijana przez Michela Foucaulta obecna jest w klasycznych już dziś rozprawach niemieckich badaczy społecznej historii
starości, takich jak Christoph Conrad, Peter Borscheid czy Josef Ehmer1. Stanowi też
motyw przewodni wielu rozpraw angielskojęzycznych, o czym świadczą chociażby
takie ich tytuły jak Family, Bureaucracy and the Elderly czy Old Age in the Bureaucratic
Society2. Towarzyszą jej refleksje na temat przemian wyobrażeń odnoszących się do
cyklów życiowych. Pojawienie się, a następnie upowszechnienie systemów emerytalnych sprzyjało bowiem nowemu „konstruowaniu starości” jako osobnej fazy
życia. Przestawała być ona sprawą indywidualną, a stawała się „społeczną” bądź
„publiczną”. Jej początku nie wyznaczały już przede wszystkim „upadek sił” i chroniczne choroby, pojawiające się w różnym wieku. W miarę kształtowania się nowoczesnych ubezpieczeń społecznych określał go głównie wspólny dla wszystkich —
a przynajmniej dla większości — termin zakończenia cyklu pracy, uzyskania praw
do wypłaty emerytury i przejścia w stan spoczynku3. W przypadku niektórych grup
zawodowych bywało to kwestią swobodnego wyboru, stopniowo jednak w coraz
1

Zob. np. Ch. Conrad, Vom Greis zu Rentner. Der Strukturwandel des Alters in Deutschland zwischen 1830 und 1930, Goetingen 1984; idem, Die Entstehung des modernes Ruhestandes. Deutschland im internationalen Vorgleich 1850–1960, „Geschichte und Gesellschaft” 19, 1988, s. 442;
J. Ehmer, Sozialgeschichte des Alters, Frankfurt am Main 1990, s. 12 nn., 78 nn.
2
E. Shanas, M. B. Sussman, Family, Bureaucracy and the Elderly, Durham 1977; D. van Tassel,
P. N. Stearns, Old Age in the Bureaucratic Society. The Elderly, the Experts and the State in American History, New York 1996.
3
C. Philipson, Capitalism and the Construction of Old Age, London 1982; Ch. Conrad, Die Enstehung des modernes Ruhestandes...; J. Ehmer, op. cit., s. 17, 219.
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szerszym zakresie — kwestią przymusu. Towarzyszyły temu studia medyczne nad
starością i naukowe ujęcia polityki społecznej, które koncentrowały się wokół malejącej wraz z wiekiem efektywności pracy. Uniezależnienie zaś emerytów od opieki
krewnych i pomocy instytucji filantropijnych istotnie wpływało na przemianę modeli rodziny, podobnie jak wcześniej oddziaływała na nie możliwość zatrudnienia
ludzi młodych i kobiet poza rodzinnym gospodarstwem. Wpisywało się to w ogólne
procesy emancypacji grup społecznych i grup wiekowych. Zdawało się też być spełnieniem niektórych przynajmniej postulatów wysuwanych przez ideologów społecznej sprawiedliwości i równości — poczynając co najmniej od Thomasa Paine’a,
który już w swoich The Rights of Man z 1792 r. widział potrzebę wypłacania przez
państwo zasiłków na starość, notabene identycznych dla każdego i niezależnych od
rodzaju pracy i liczby przepracowanych lat4.
Skądinąd warto zaznaczyć, że nawet solidne emerytury wypłacane większości
obywateli danego państwa po określonym czasie aktywności zawodowej i w określonym wieku nie przez wszystkich oceniane są z bezkrytycznym entuzjazmem. Powtórzmy, że Michel Foucault, a także kontynuatorzy jego teorii traktują finansowe
zabezpieczenie starości w szerszym kontekście dyskursu na temat zniewalania jednostki przez państwo i współpracujące z nim elity5. W owym ujęciu uciskowi służy
cały system opieki społecznej, a także wspierające go i dostarczające mu uzasadnień
kręgi ekspertów, głównie lekarzy i higienistów (zwłaszcza coraz liczniejszych geriatrów i gerontologów), wreszcie prywatny biznes i środki masowego przekazu, które
niebezinteresownie starają się narzucić tzw. zdrowy styl życia, co ma zapewnić długi i szczęśliwy „trzeci wiek”.
Powyższe uwagi w niewielkim tylko stopniu dotyczą ziem polskich pozostających pod obcą władzą w drugiej połowie XIX w. Pomijając zabór pruski , gdzie od
lat 80. tego stulecia należy odnotować początki przymusowych, choć wciąż jeszcze
nie powszechnych ubezpieczeń emerytalnych, które łączy się słusznie z osobą Bismarcka, stałe świadczenia po okresie pracy przysługiwały niemal wyłącznie osobom pozostającym w służbie państwowej. Obejmowały zatem urzędników tzw. administracji zespolonej oraz innych agend rządowych (jak administracja skarbowa
czy oświatowa), oczywiście oficerów przechodzących w stan spoczynku, nauczycieli i profesorów wyższych uczelni zatrudnianych przez państwo, pracowników
aparatu wymiaru sprawiedliwości, z czasem także lekarzy urzędowych, techników
pracujących na państwowych etatach itd. Brak miejsca nie pozwala na szczegółową
prezentację systemów prawno–ekonomicznych gwarantujących stałe wypłaty po
zakończeniu służby. Dla urzędników austriackich punktem wyjścia były postanowienia z 1781 r., zatem jeszcze z czasów Józefa II, dla Królestwa Polskiego — lata
1816 i 1817, gdy w imieniu Aleksandra I po raz pierwszy wydano przepisy o pensjach emerytalnych i „pensjach pod tytułem szczególnych nagród”. Notabene do
roku 1870 liczba odnośnych aktów prawnych, odnotowanych w wydanym wówczas Zbiorze przepisów emerytalnych cywilnych w Królestwie Polskim, sięgnęła 222, a zajęły one ponad 600 stron druku6. Początkowo wypłaty gwarantowało państwo, zaś
4

W jęz. polskim m.in. Z. Libiszowska, Tomasz Paine — obrońca praw człowieka, Warszawa 1976;
C. Hitchens, Thomas Paine — prawa człowieka, Warszawa 2008; M. Kaliński, Thomas Paine. Życie
i twórczość, Kraków 2010.
5
Por. J. L. Powell, Aging and Social Policy. A Foucauldian Excursion, New York 2011, passim.
6
J. Ehmer, op. cit., s. 41; Sbornik emeritalnych prawił po grażdanskomu wiedomstwu. Zbiór przepisów emerytalnych cywilnych w Królestwie Polskim, Warszawa 1870, s. 5 nn. i passim.
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ich źródłem były głównie ściągane przezeń podatki i inne dochody. Szybko jednak
utworzono kasy i fundusze emerytalne, zasilane obowiązkowymi składkami pracowników (przeważnie od 2 do 6% wynagrodzenia), do których państwowy pracodawca w razie potrzeby dopłacał. Różnie w rozmaitych okresach i dla różnych grup
zawodowych określano okres pełnej wysługi, wahający się w granicach od 30 do
50 lat i wysokość świadczeń, sięgającą od połowy do 100% ostatniej pensji. W wielu
przypadkach można też było uzyskiwać emeryturę częściową, np. po 20 lub 30 latach pracy. W razie śmierci pracownika wdowa i dzieci mogły liczyć przeważnie na
50% przysługujących mu świadczeń.
Naturalnie obietnica stałych wypłat po zakończeniu kariery zawodowej odnosiła się do tych, którzy zachowali przez odpowiedni czas etat, nie tracąc go po popełnieniu przestępstw politycznych czy kryminalnych lub innych czynów, które
mogły stać się pretekstem do dyscyplinarnego zwolnienia (w czasach mikołajowskich wystarczył nielegalny pobyt za granicą — cofano wówczas nawet przyznane już wcześniej emerytury). Należało też oczywiście dożyć stosownego wieku.
Jak wielu pracownikom umysłowym zatrudnianym przez państwo udawało się to
osiągnąć? Z braku kompetencji nie spróbuję nawet wkroczyć na pole uprawiane
przez specjalistów w zakresie demografii historycznej, zdaję sobie zresztą sprawę z niedostatków źródeł, które nie pozwalają na w pełni naukowe określenie
długości trwania życia i to jeszcze dla różnych kategorii wiekowych i rozmaitych
szczebli hierarchii społecznej czy nawet całych grup zawodowych. Przedstawione
poniżej informacje statystyczne potraktujmy zatem nawet nie jako sondaż, ale ciekawostkę, bo nie byłbym na tyle odważny, aby twierdzić, że ilustrują one chociażby skalę zjawiska. Na 492 nauczycieli szkół średnich rządowych z lat 1833–1862,
których daty urodzin i śmierci zostały dokładnie ustalone w słowniku biograficznym autorstwa Adama Massalskiego7, 204 nie dożyło 60 lat życia, z czego 144 —
nawet 55 lat. Stanowi to odpowiednio ok. 41,5% i 29,3% całej zbiorowości. Podział
ten wprowadziłem dlatego, że o ile pobieranie jakiejkolwiek emerytury przed 60.
rokiem życia zdarzało się wśród nauczycieli wcale nierzadko, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, o tyle przed ukończeniem 55 lat otrzymywano ją raczej
w wyjątkowych przypadkach (częstszych zresztą po 1863 r. niż przed powstaniem). Rzecz jasna coraz obfitsza i dokładniejsza dokumentacja biograficzna Polaków żyjących w XIX w. pozwoliłaby na podjęcie dalszych „operacji” tego typu.
Powtórzmy: bez większych pretensji do reprezentatywności.
Dość rozległa, jak wiadomo, literatura naukowa dotycząca polskiej inteligencji
w XIX stuleciu, o emerytach inteligenckich milczy, i to milczy dosyć konsekwentnie.
Brak miejsca nie pozwala na wymienienie wszystkich prac, w których istnieją odnośne luki. Proszę mi jednak wierzyć, że dotyczy to publikacji odnoszących się do
wszystkich trzech zaborów, i to zarówno prac dawniejszych, jak i nowszych, czy to
próbujących objąć całą tę warstwę w skali kraju czy prowincji, czy prezentujących
poszczególne grupy zawodowe. W niedawno wydanych, obszernych Dziejach biurokracji na ziemiach polskich naliczyć można np. 20 studiów o urzędach i urzędnikach
w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Sporo pisze się tu o kryteriach oraz
formach rekrutacji. I właściwie ani słowa o tych, którzy po latach ostatecznie swoje
biura opuszczali.

7

A. Massalski, Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie
Polskim 1833–1862, Kielce–Warszawa 2007, passim.
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Autorzy dawniejszych rozpraw o dziejach inteligencji — poczynając od Ryszardy Czepulis–Rastenis8 — omawiają co najwyżej przepisy emerytalne9. W jednym
tylko przypadku — Janiny Leskiewiczowej — mamy do czynienia z refleksją nad
liczebnością pracowników umysłowych, którzy korzystają z emerytury. Wspomnę
samokrytycznie, że również w mojej dawnej pracy o inteligencji w Kaliskiem po
powstaniu styczniowym znalazło się na ten temat jedno zdanie: przy okazji rozważań nad definicją i granicami warstwy napisałem, za Ryszardą Czepulis właśnie, że
„w pewnym sensie” mogą być do niej zaliczani także inteligenccy emeryci10.
Jednym z bardzo nielicznych wyjątków jest książka Andrzeja Chwalby Polacy
w służbie Moskali, studium depolonizacji administracji, szkolnictwa i sądownictwa
Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym. Autor omawia okoliczności utraty
pracy przez polskich urzędników, sędziów i nauczycieli, ale interesuje się również
ich dalszymi losami11.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są dość oczywiste — chociaż moim zdaniem
mimo wszystko nie tłumaczą do końca istnienia tej „białej plamy” czy może „czarnej dziury”. Dość powszechnie przyjmowana definicja „inteligencji zawodowej”
obejmowała i obejmuje ludzi wykształconych i utrzymujących się z pracy zawodowej. Osoba pozostająca „w stanie spoczynku” nie spełnia drugiego z tych kryteriów.
Jednym z najważniejszych źródeł wykorzystywanych w badaniach nad inteligencją, poczynając od lat 60. XX w., były i są akta personalne, te zaś mówią o pracownikach, nie zaś o emerytach (chociaż w niektórych znajdziemy informacje o wieku,
a nawet okolicznościach przejścia na emeryturę). Ponadto przedstawiciele „klassy
umysłowej”, którzy zakończyli już karierę zawodową w służbie państwowej, są
słabo widoczni w źródłach narracyjnych. Pamiętniki, dzienniki, korespondencja,
artykuły publicystyczne wspominają oczywiście czasami o statusie, niekiedy o stanie zdrowia osób sędziwych i niedołężnych, ale przyznam, że nie spotkałem się
z rozbudowanymi rozważaniami nad ich kondycją jako zbiorowości — z wyjątkiem wzmianek o „spadłych z etatu” w dobie rusyfikacji, wśród których znaleźli
się także emeryci, często „przedwcześni”. Rozproszone informacje przynosi skądinąd dokumentacja prasowa różnych indywidualnych jubileuszy i publikacje upamiętniające instytucje oraz zjazdy uczniów szkół średnich i wyższych. Wszystko
to nie uzasadnia jednak niemal kompletnego pomijania tej kategorii. Wzmianek
o wysłużonych pracownikach umysłowych można by się spodziewać chociażby
w wydanych w 2008 r. pod redakcją Jerzego Jedlickiego trzytomowych Dziejach inteligencji polskiej do roku 1918, zwłaszcza że autorzy tego dzieła nie kładli nacisku na
formalne kryteria przynależności — w tym status aktywności zawodowej — lecz
na funkcjonowanie inteligentów w społeczeństwie i kulturze, szczególnie w kontekście tworzenia osobnych środowisk. W tych ostatnich zaś emerytów z pewnością można by się doszukać.
8

Autorka ta wspomina tylko, że „w pewnym sensie do inteligencji należeli niektórzy [...]
mieszkańcy Królestwa, którzy utrzymywali się z «funduszów własnych» lub z emerytury”;
R. Czepulis–Rastenis, „Klassa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862, Warszawa
1973, s. 67.
9
Dość dokładnie czyni to np. I. Homola, „Kwiat społeczeństwa...”. Struktura społeczna i zarys
położenia inteligencji krakowskiej w latach 1860–1914, Kraków 1984, s. 29, 74, 78, 120 i in.
10
A. Szwarc, Polskie „warstwy oświecone” w Kaliskiem po powstaniu styczniowym (1864–1890),
Warszawa 1978, maszynopis w Bibliotece Instytutu Historycznego UW, s. 11.
11
A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999, m.in. s. 40 nn., 147 nn.
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Ale i w tym przypadku nietrudno o usprawiedliwienie. Stosunkowo najaktywniejsi, najbardziej widoczni na forum publicznym w Warszawie i na prowincji byli
przedstawiciele inteligenckiej elity: reprezentanci wolnych zawodów, literaci, artyści. Ci zaś często pracowali, czasami intensywnie i twórczo, do późnej starości —
jeżeli tylko udawało się jej dożyć. Adwokat, notariusz, wolno praktykujący lekarz,
„człowiek pióra” — wszyscy oni również nie mieli etatów i nie byli w określonym
momencie zmuszani lub choćby skłaniani do zaprzestania pracy i pobierania zasłużonej emerytury. Jeśli zaś wśród starszych wiekiem działaczy stowarzyszeń społecznych i kulturalnych, redaktorów gazet i czasopism, bywalców salonów literacko–artystycznych czy po prostu towarzyskich spotkań inteligencji itd. znajdowali
się całkiem liczni emeryci (w praktyce byli urzędnicy lub nauczyciele), to nie traktowano ich jako takich, lecz co najwyżej dostrzegano niezły stan zdrowia i aktywność
w wyraźnie już starszym wieku (przykładem mogą być np. byli profesorowie Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego). Dla tych środowisk nie sposób raczej
mówić o „konstruowaniu starości” przez biurokratyczne państwo.
Jak znaczna była liczba przedstawicieli „klassy umysłowej”, którzy ukończyli
już pracę i pobierali wypracowane sumy pieniędzy — lub przynajmniej deklarowali
się jako emeryci? W niektórych pracach historyków można odnaleźć zaczerpnięte
oczywiście ze źródeł informacje statystyczne o liczebności pewnych kategorii emerytów mieszkających w Warszawie (co oczywiście samo w sobie świadczy, że grupę
tę jednak dostrzegano i wyodrębniano). Janina Leskiewiczowa na podstawie publikacji informacyjno–adresowych określa liczbę byłych pracowników umysłowych
na 1586 osób w 1869 r. Jest to 16,6% skonstruowanej przez nią zbiorowości, w skład
której wchodzą także m.in. „spadli z etatu” (6,7%), dymisjonowani oficerowie i studenci (8,6%). Pracujących jest wśród tak rozumianej inteligencji 5700, czyli 66,3%12.
Maria Nietyksza, która analizuje ludność Warszawy na przełomie XIX i XX w.,
podaje, wykorzystując wyniki tzw. spisu jednodniowego z 1882 r., że tylko emerytów „zawodowo czynnych” w grupie najemnych pracowników umysłowych było
wówczas 2940 na 23 385 wszystkich członków grupy, a zatem ok. 12,6%, zaś emerytów ogółem — 671313. Podobne były proporcje w Kaliszu, gdzie spis przeprowadzony również w 1882 r. wykazał 289 urzędników i 36 emerytów cywilnych — a więc
11,1% ogółu14. W 1897 r., kiedy w Rosji odbył się pierwszy powszechny spis ludności, wszystkich warszawskich emerytów jest już 8374, umysłowych — 3793, czyli
stanowili nieco mniejszy jeszcze odsetek wszystkich czynnych zawodowo inteligentów15. Nie była to zatem grupa mała. Statystyki potwierdzają też informacje niektórych źródeł opisowych o znacznej aktywności zawodowej tych, co emeryturę już
pobierali. Rzecz w tym, że choć często przychodziła ona stosunkowo wcześnie —
przynajmniej w myśl dzisiejszych kryteriów i wyobrażeń — to bywała z reguły niewielka i niewystarczająca, co skłaniało, by szukać możliwości dorabiania.
Przepisy obowiązujące na początku lat 60. XIX w. przewidywały emeryturę
w wysokości ostatniej pensji po 40 latach służby w administracji i sądownictwie,
a po 35 w szkolnictwie wszystkich szczebli. Kończąc pracę po 25, a w szkolnictwie
12

J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864–1870, Warszawa
1961, zestawienie na s. 71.
13
M. Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, tab. 51 na
s. 195 i tab. 41 na s. 152–153.
14
J. Raciborski, Monografia Kalisza, Kalisz 1912, s. 147.
15
Ibidem.
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po 20 latach, można było uzyskać 1/4, po 30 i 25 latach — odpowiednio połowę
tego wymiaru16. Rzecz inna, że odejście ze służby po wysłużeniu odpowiedniej
liczby lat było w zasadzie dobrowolne (zwłaszcza gdy dbało się o dobre stosunki ze „zwierzchnością”). Wskazane tu okresy stażu uprawniającego do częściowej
i całkowitej emerytury bynajmniej nie były uznawane za zbyt niskie, nawet w odniesieniu do uprzywilejowanego sektora oświaty. W Królestwie wiedziano dobrze,
iż w szkolnictwie rosyjskim na wszystkich szczeblach okres pracy uprawniający do
pełnej emerytury wynosi 30 lat. W roku 1865 Teodor Witte, dyrektor główny Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wezwał władze warszawskiej Szkoły Głównej do przygotowania projektu statutu tej uczelni dostosowanego do ustaw rosyjskich. Zajęła się tym komisja powołana przez rektora Józefa
Mianowskiego i działająca pod jego przewodnictwem. Projekt, który był wynikiem
jej prac, miał charakter kompromisowy; polscy nauczyciele akademiccy starali się
zachować część dotychczasowych rodzimych rozwiązań, które uważali za słuszne.
Bez wahania jednak przyjęli w ślad za Cesarstwem niższą granicę wysługi, dodając
następujący komentarz: „jest wszakże niepodobieństwem, a przynajmniej do rzadkich liczy się wyjątków, aby profesor Uniwersytetu mógł wykładać przez 35 lat bez
zniszczenia zdrowia”17.
Powstańcza burza i związane z nią bezpośrednie represje niektórych pracowników umysłowych pozbawiły pracy i prawa do zaopatrzenia na starość. Inni tracili
ją stopniowo, indywidualnie lub zbiorowo, w trakcie wieloletniego trwania depolonizacyjnej polityki zaborcy. Okazją do grupowych zwolnień była reorganizacja
administracji terytorialnej (1867), redukcja liczby miast i zamiana niektórych z nich
na osady (1869) czy reforma sądownictwa (1876).
Wszyscy „spadli z etatu” niezależnie od czasu zatrudnienia mieli prawo do
otrzymywania przez dwa lata swych ostatnich poborów. Pozostawali wówczas
w dyspozycji władzy. Lata te zaliczano do stażu, a od owych wypłacanych przez
24 miesiące zasiłków pobierano składkę. Najstarsi przechodzili oczywiście od razu
na przyspieszone emerytury. W roku 1868 zmodyfikowano te przepisy w duchu
nieco korzystniejszym dla zainteresowanych. Ci, którzy przesłużyli mniej niż 10 lat,
otrzymywali po dwóch latach po raz ostatni jednorazowo 50% wcześniejszej płacy; osoby z 10–20–letnim stażem — przez pięć lat dostawały 1/3 pensji, 20–30–letni
i dłuższy staż uprawniał oprócz wypracowanych w myśl wcześniejszych przepisów emerytur do dodatkowych dopłat z funduszy skarbowych18. W sumie władze
dążyły do tego, aby niemal wszyscy zwolnieni ze służby rządowej — o ile nie zo-

16
Normowały to przepisy z 1836 i 1841 r., zob. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 20,
s. 4–69 i t. 27, s. 264–321.
17
Projekt Ustawy Uniwersytetu Warszawskiego wraz z motywami z polecenia JW–go Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, przez Członków
Szkoły Głównej Warszawskiej, Warszawa 1865, cz. 2, s. 32. W praktyce niektórzy przynajmniej
profesorowie pracowali znacznie dłużej. Wybitny orientalista Józef Kowalewski (1801–1878),
po przepracowaniu ponad 30 lat na Uniwersytecie Kazańskim, w wieku 61 lat został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Filologiczno–Historycznego Szkoły Głównej. Pozostał
na nim do końca życia, także po jej przekształceniu w Cesarski Uniwersytet Warszawski,
mimo że już wcześniej uzyskał pełną, wynoszącą 3000 rubli rocznie emeryturę. Zmarł nagle,
prawdopodobnie na atak serca, w gmachu uczelni.
18
Dz. Praw..., t. 68, s. 367–369; Zbiór przepisów emerytalnych cywilnych..., s. 657–661; por. też
A. Chwalba, op. cit., s. 33, 45–46.
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stali uznani za winnych wykroczeń lub przestępstw politycznych — uzyskali jakie
takie zaopatrzenie na starość. Emerytura nie przysługiwała natomiast tym, którzy
nie ukończyli 50 lat, i w trybie administracyjnym zostali zesłani, ponieważ „nie zasługiwali na zaufanie rządu”. Dodatkowo Komisja Emerytalna wyjaśniała, że „zostawanie pod nadzorem policyjnym nie ma żadnego wpływu na prawa do pensji
emerytalnej”19. Była to najwyraźniej reakcja na wątpliwości, a może i poczynania
nadgorliwych pacyfikatorów polskiego społeczeństwa.
Z ustaleń Andrzeja Chwalby wynika zresztą, że nie wszyscy zwolnieni w pierwszych latach popowstaniowych musieli ostatecznie porzucić służbę. Niektórzy zostali tylko przeniesieni do innych miast i urzędów. Tych, którzy zdecydowali się na to,
bez większych przeszkód zatrudniano w głębi Cesarstwa (natomiast z zachodnich
jego guberni translokowano do Królestwa Polaków urzędników znających rosyjski
i lepiej przygotowanych do funkcjonowania w nowych warunkach)20. Rzecz inna,
że nowe stanowiska były z reguły niższe i oczywiście gorzej płatne niż wcześniejsze21. Zasada, że ostateczna, pełna emerytura równa jest ostatniej pensji, działała tu
wyraźnie na niekorzyść pracowników. Dodajmy jeszcze, że polityka depolonizacyjna, choć w perspektywie dziesięcioleci konsekwentna, miewała swe nieoczekiwane
zwroty. Np. okólnik namiestnika Berga z 7 lutego 1870 r. zalecał przyjmowanie na
wakujące miejsca właśnie pracowników „spadłych z etatu”, z pominięciem tylko
byłych zesłańców22.
Tak czy inaczej, liczba przedwczesnych i „normalnych” emerytów wzrastała. Ich
dalsze losy niełatwo jest sprowadzić do wspólnego mianownika; źródła przynoszą zarówno informacje o społecznej degradacji, braku środków do życia i różnych
wariantach nędzy (przy czym wiadomości te są chętnie uogólniane), jak i całkiem
dostatnim życiu. Oprócz wysokości wypłacanej „pensji emerytalnej” zależało to
oczywiście i od innych źródeł dochodu, posiadanych nieruchomości, spadków i majątków żon, dodatkowego zatrudnienia, często w sektorze prywatnym23.
Istotne znaczenie miało także zablokowanie karier i zastrzeżenie wyższych stanowisk dla Rosjan. Szczytem możliwości dla polskich urzędników aż do I wojny
światowej były stanowiska średniego szczebla — np. zastępców naczelników powiatów, naczelników urzędów celnych, wiceprezesów czy wyjątkowo prezesów izb
skarbowych itd. Niektóre z tych posad były nieźle płatne i zapewniały też stosownie
wysokie emerytury24. Nawet jednak te stuprocentowe, dzisiaj już trudne do pomyślenia, oznaczały spadek dochodów w porównaniu do okresu czynnej pracy. Odpadały bowiem rzadkie co prawda u Polaków dodatki służbowe, nadgodziny (istotne
np. w szkolnictwie), delegacje, okazjonalne gratyfikacje itd., nie wspominając już

19

Ibidem, s. 629, wyjaśnienie Komisji Emerytalnej z 9 sierpnia 1867.
A. Chwalba, op. cit., s. 40, 43–44.
21
Np. Justyn Zawadzki, w latach 1867–1871 zastępca naczelnika powiatu łęczyckiego, z pensją 1200 rb rocznie, po usunięciu ze stanowiska i długich upokarzających staraniach otrzymał posadę nadzorcy szpitala Św. Trójcy w Kaliszu, do której przywiązane było wynagrodzenie w wysokości już tylko 600 rb. Z jego podania wynika, że chodziło mu głównie o to,
aby doczekać emerytury; Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej cyt. APŁ), Rząd Gubernialny
Kaliski 111.
22
APŁ, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego 150.
23
A. Chwalba, op. cit., s. 44–45.
24
Ibidem, s. 139.
20
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o ewentualnych wyrazach wdzięczności ze strony interesantów, czyli po prostu łapówkach25.
Inaczej przedstawiały się kariery Rosjan. Na najwyższych szczeblach władzy
wiek nie odgrywał większej roli; stanowiska obejmowano niekiedy po sześćdziesiątce i później, kiedy większość rówieśników–podwładnych skończyła już
służbę. Często przy tym piastowano je dożywotnio. Spośród dziewięciu namiestników i generałów–gubernatorów Królestwa urzędujących między powstaniem
styczniowym a I wojną światową trzech należałoby zakwalifikować jako starców.
Fiodor Berg objął swój urząd, mając lat 74; zmarł, nie przekazując nikomu władzy w 85. roku życia. Paweł Kotzebue zaczynał jako 73–latek, a gdy w 1880 r.
został zdymisjonowany, liczył sobie lat 79. Michaił Czertkow z kolei został „najwyższym naczelnikiem kraju” w dwa lata po siedemdziesiątce; zmarł na stanowisku cztery lata później. Inaczej wyglądały służbowe drogi gubernatorów; swe
placówki obejmowali przeważnie w sile wieku, a przekazywali je następcom nie
później niż między 65. a 70. rokiem życia26. Notabene sędziwy wiek niektórych
dygnitarzy cywilnych i wojskowych, np. członków Rady Państwa, nie stanowił
ówcześnie rosyjskiej specyfiki; był np. czymś zupełnie zwyczajnym także w monarchii Habsburgów27.
Urzędników i nauczycieli rosyjskich ściągały na ogół do Królestwa Polskiego
przywileje służbowe, o których wiele już pisano28. Wprowadzone w 1867 r., a rozszerzane w latach późniejszych były w istocie atrakcyjne. Co pięć lat przysługiwały
znaczące dodatki do pensji, a wysługa pełnej emerytury trwała w przypadku pracowników administracji 30 lat, zaś w przypadku nauczycieli tylko 25. Po zakończeniu kariery większość wracała zwykle do Cesarstwa; niektórzy jednak zostawali, ci
zwłaszcza, którzy nawiązali dobre stosunki z polskimi środowiskami inteligenckimi. Nasuwa się tu casus Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta Warszawy dymisjonowanego z wyraźnym poczuciem krzywdy po konflikcie z generałem–gubernatorem Hurką w roku 1892, zatem w wieku 72 lat. Pozostałe mu jeszcze 10 lat życia
spędził, jak wiadomo, w stolicy, należał do kilku miejscowych stowarzyszeń, a jego
pogrzeb stał się tłumną manifestacją. Krzysztof Latawiec, badając losy Rosjan zatrudnionych w guberni lubelskiej, wskazuje wiele podobnych przypadków, choć
oczywiście w grę wchodzili nie tylko polonofile. Istotnym czynnikiem decyzji o pozostaniu w Królestwie po przekroczeniu wieku emerytalnego bywało posiadanie tu

25

Zob. A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–1917, Kraków
1995. Skądinąd autor przytacza bardzo niewiele przykładów korupcji polskich urzędników.
26
Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław
1999, s. 311–329 (noty biograficzne). Zob. też A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Lublin 2014.
27
Rekordzistą był słynny feldmarszałek Joseph von Radetzky, naczelny wódz armii austriackiej w wojnach z Królestwem Sardynii w latach 1848 i 1849, a zatem w 83. i 84. roku życia,
następnie zaś prawie do śmierci w wieku lat 91 gubernator Lombardii i Wenecji. Regułą —
jeszcze na przełomie XIX i XX w. — był też podeszły wiek sędziów austriackiego Sądu Najwyższego, obarczonych skądinąd niemałymi obowiązkami służbowymi. 80–letni juryści dziwili jednak trochę swych młodszych kolegów (por. J. Doboszyński, Pamiętnik, [w:] Pamiętniki
urzędników galicyjskich, wyd. I. Homola, B. Łopuszański, Kraków 1978, s. 411).
28
Zob. np. A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, s. 99–115; K. Latawiec, W służbie imperium...
Struktura społeczno–zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915,
Lublin 2007, s. 32–33.
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własnej nieruchomości w mieście lub na wsi. Skądinąd decydowali się na to zarówno niektórzy urzędnicy, jak i oficerowie29.
Sytuacja Polaków, utrzymywanych na stosunkowo niskich stanowiskach i często przenoszonych w stan spoczynku bez pełnej wysługi lat, była na ogół wyraźnie
gorsza, choć oczywiście zróżnicowana. Bez trudu można by cytować doniesienia
prasy galicyjskiej i inne wypowiedzi publicystyczne lub relacje pamiętnikarskie dokumentujące trudne losy wielu z nich. Ci, którym w istocie brakowało pieniędzy na
utrzymanie rodziny, próbowali, jak już wspomniano wcześniej, uzyskać zatrudnienie w sektorze prywatnym, jednak trudności na rynku pracy umysłowej, który nie
zapewniał posad również wielu młodym i wykształconym kandydatom, ograniczały ich możliwości30. Nie dotyczyło to jednak osób naprawdę wybitnych lub przedsiębiorczych i dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi.
Dla ludzi pióra, którzy jeszcze w trakcie etatowej pracy zawodowej pisali i wydawali prace naukowe czy popularnonaukowe oraz dzieła literackie, współpracowali z wydawnictwami encyklopedycznymi lub zajmowali się publicystyką prasową, emerytura nie stanowiła istotnego progu. Niektórzy rozpoczynali nawet teraz
bardziej intensywny okres swej twórczości. Dotyczyło to np. profesorów Szkoły
Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego, przedwcześnie odsuwanych od katedr,
ale i sporej grupy aktywnych intelektualnie nauczycieli, o czym przekonują ich
biogramy w przywoływanym już słowniku Adama Massalskiego. Druk w poważniejszej lub popularnej prasie albo w encyklopedycznych wydawnictwach zbiorowych nie przynosił oczywiście majątku, ale w grę mogły wchodzić sumy znaczące
w inteligenckich budżetach. Dość płodny pisarsko Henryk Wiercieński, ziemianin
z Lubelszczyzny, obliczał, że współpraca z „Gazeta Rolniczą”, „Rolą”, „Gazetą Warszawską” i „Gazetą Polską” przynosiła mu w latach 80. XIX w. od 400 do
460 rubli rocznie — a nie były to chyba wszystkie jego honoraria31. O publikującym
jeszcze więcej Ignacym Radlińskim, religioznawcy, filologu i popularyzatorze wiedzy, pisze co prawda jego biograf, że „przez całe życie borykał się z trudnościami
finansowymi [...] [jego] Praca nauczycielska była źle płatna, a dochody z publikowanych prac nieregularne”32. W 1896 r. przeszedł na emeryturę po 30 latach pracy gimnazjalnego nauczyciela języków klasycznych i otrzymał 600 rubli rocznie.
Ze względu na kłopoty budżetowe wrócił jednak do uprawianego zawodu i dopiero po następnych 10 latach odszedł ostatecznie ze szkolnictwa, mając 62 lata
i uzyskując wówczas 900 rubli33. Zarówno przedtem, jak i potem współpracował
z ok. 20 czasopismami, w tym m.in. z „Prawdą”, „Przeglądem Tygodniowym”,
„Ateneum”, „Wędrowcem” i „Wszechświatem”, nie wspominając już o „Wielkiej
Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej”, „Encyklopedii Wychowawczej” i „Encyklopedii Nauk Społecznych”. Ocena kondycji finansowej po zakończeniu etatowej
aktywności zawodowej mogła być zatem rzeczą względną. W danym przypadku
wchodziły jeszcze w grę wydatki na pracę naukową, zwłaszcza na książki. Z pewnością w lepszych warunkach spędzał starość Feliks Jeziorański (1820–1896), który
29

K. Latawiec, op. cit., s. 150–151.
Por. J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, [w:] Inteligencja polska pod zaborami. Studia, red. R. Czepulis–Rastenis, Warszawa 1978,
s. 217–259.
31
H. Wiercieński, Pamiętniki, oprac. A. Zajączkowski, Lublin 1973, s. 478–479.
32
Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 706–708 (S. Konarski).
33
J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 1978, s. 169 nn.
30
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wobec reorganizacji sądownictwa w Królestwie Polskim musiał ustąpić w wieku
56 lat (a po 34 latach służby) z posady sędziego Sądu Apelacyjnego w Kaliszu, uzyskawszy jednak przedtem „generalski czyn” radcy stanu, piąty w kolejności tabeli
rang. Pozostałe mu jeszcze 20 lat życia spędził pracowicie na pisaniu rozpraw i artykułów prawniczych, będąc aż do śmierci współredaktorem „Gazety Sądowej”,
współpracując też z „Biblioteką Warszawską” i „Ekonomistą”34.
Byli profesorowie Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego mogli otrzymywać w zależności od terminu przejścia na emeryturę od 1500 do 3000 rubli rocznie, ale sytuację materialną niektórych z nich również oceniano jako nie najlepszą.
Dla nauczycieli–Polaków było to 600–900 rubli. Dobre lub nawet bardzo dobre warunki mieli z reguły lekarze i prawnicy, dla których i wcześniej pensja uniwersytecka nie stanowiła jedynego, a czasami i głównego źródła dochodu35. Gorzej było
z przedstawicielami nauk ścisłych i humanistami, chyba że — jak w przypadku historyka Józefa Kazimierza Plebańskiego — posiadali majątek ziemski, uzupełniając
jeszcze płynące z niego dochody redagowaniem „Biblioteki Warszawskiej”.
Skądinąd właśnie wybitniejsi profesorowie i nauczyciele nawet w późnym wieku mogli liczyć na życzliwą pamięć współczesnych i wyrazy uznania. Okazją bywały m.in. jubileusze i zjazdy byłych wychowanków. Zresztą samo już przejście w stan
spoczynku mogło wiązać się z uroczystościami, organizowanymi przez dawnych
uczniów, które dla władz carskich siłą rzeczy przybierały formę małej manifestacji. Tak było np. ze Stefanem Gillerem, skądinąd rodzonym bratem Agatona, który
przez większą część swego życia uczył języka polskiego w średnich szkołach kaliskich, a pracę ukończył po 41 latach w 1904 r., jako 70–latek36 .
Spójrzmy jeszcze na schyłek życia dwóch nauczycieli: Józefa i Władysława Skłodowskich. Ich losy zostały starannie udokumentowane ze zrozumiałych względów:
pierwszy był dziadkiem, drugi zaś ojcem Marii, późniejszej Curie. Józef Skłodowski
odchodzi w stan spoczynku w wieku 58 lat w roku 1862, jako dyrektor gimnazjum
w Lublinie, w związku ze swoją postawą wobec przedpowstaniowych manifestacji
tamtejszej młodzieży. Przepracował 33 lata, do pełnej wysługi brakowało mu zatem
dwóch, co sprawiło, że jego emerytura była chyba niższa od maksymalnej. Żył jeszcze przez 20 lat, zrazu gospodarując na niewielkim mająteczku (właściwie resztówce), a ostatni okres życia spędzając u córki, żony dzierżawcy większych dóbr ziemskich na Lubelszczyźnie. Z kolei Władysław (1832–1902) przesłużył w szkolnictwie
pełnych lat 35, ale kilka lat po powstaniu styczniowym musiał ustąpić z kierowniczego stanowiska w jednym z gimnazjów warszawskich w związku z konfliktem
z przełożonym–rusyfikatorem. Odchodząc w 1888 r. w wieku lat 56 z państwowego
szkolnictwa, przyjął jeszcze na dwa lata stanowisko dyrektora Domu Poprawczego
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych w Studzieńcu, który był
społeczną instytucją wychowawczą. Trochę też publikował i tłumaczył. Równolegle
z pracą zawodową prowadził przez pewien czas stancję i udzielał lekcji prywatnych. Zarobki — a potem emerytura — nie bardzo, jak wiadomo z biografii Marii
Skłodowskiej, wystarczały mu na wykształcenie czworga dzieci, w tym na studia
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PSB, t. 11, Wrocław 1964–1965, s. 217 (B. Konarska).
Szerzej na ten temat: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, s. 373, 375, 419, 421; J. Matejko, Profesorowie uczelni warszawskich, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego, t. 1, red. W. Kula, Warszawa 1965, s. 192.
36
„Gazeta Kaliska” 1904, nr 29.
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zagraniczne dwóch córek. Wiemy skądinąd, że utracił oszczędności, a zapewne i jakąś część posagu żony wskutek inwestycji, która zakończyła się bankructwem37.
Przechodzenie ze szkolnictwa państwowego do prywatnego po osiągnięciu wieku uprawniającego do pobierania emerytury zdarzało się stosunkowo często. Ci,
którzy wierzyli w swoje siły, mieli jakiś kapitał i cieszyli się odpowiednią renomą,
otwierali wówczas własne szkoły. Uczynił tak np. Augustyn Szmurło (1821–1888),
filolog klasyczny, nauczyciel języków starożytnych w gimnazjach warszawskich
i Akademii Duchownej, autor podręczników, w latach 1861–1862 rektor Kursów
Przygotowawczych do Szkoły Głównej, a następnie przez krótki czas adiunkt na
Wydziale Filologiczno–Historycznym tej uczelni. Gdy w 1873 r. zwolniono go
ze stanowiska inspektora II Gimnazjum w Warszawie, założył prywatną szkołę
średnią, którą z czasem przekształcił w sześcioklasowe progimnazjum i prowadził
ze zmiennym powodzeniem aż do śmierci38.
A oto następny przykład znanego pedagoga, który dopiero po ukończeniu służby rządowej położył zasługi zapewniające mu pamięć współczesnych i potomnych.
Emilian Konopczyński (1839–1911) po przepracowaniu „ustawowych” 35 lat w charakterze nauczyciela języków starożytnych w gimnazjach warszawskich osiągnął
wiek 58 lat. Właśnie wówczas założył i aż do śmierci prowadził jedną z wyżej cenionych w całym chyba Królestwie średnich szkół prywatnych. Oczywiście musiał
dysponować odpowiednim kapitałem.
Bardzo podobna była droga życiowa innego zasłużonego organizatora warszawskiego szkolnictwa prywatnego przed I wojną światową, Edwarda Rontalera (1846–1917). Ten filolog klasyczny, absolwent Szkoły Głównej (1868), czując się
zagrożony ewentualnymi szykanami za udział w powstaniu styczniowym, wolał
poszukać pracy najpierw w Odessie, a potem w Kijowskim Okręgu Naukowym.
Był nauczycielem języków starożytnych i dyrektorem gimnazjów m.in. w Łubniach,
Humaniu, Ostrogu i Winnicy. Zdobył uznanie jako autor podręczników i drobnych
prac naukowych, został zatem w 1891 r. urzędnikiem Ministerstwa Oświaty w Petersburgu w randze radcy stanu. Już jednak w 1895 r., mając zaledwie 48 lat i 27 lat
pracy, przeszedł na emeryturę, wykorzystując przywileje emerytalne obowiązujące
w tym resorcie. Niezła sytuacja materialna, dobra znajomość prawa oświatowego
i stosunków panujących w szkolnictwie ułatwiły mu otwarcie w Warszawie w roku
następnym szkoły handlowej, podlegającej skądinąd Ministerstwu Skarbu, które
w mniejszym stopniu uczestniczyło w polityce rusyfikacyjnej niż resort oświaty.
Szkoła Rontalera, mieszcząca się przy Nowym Świecie, szybko zdobyła ogromne
uznanie; niezależnie od lekcji przedmiotów zawodowych wykładano tam w szerokim zakresie, zbliżonym do gimnazjalnego, przedmioty ogólnokształcące. Właściciel zatrudniał znanych i wybitnych uczonych, w tym kolegów ze Szkoły Głównej:
Adama Antoniego Kryńskiego i Adolfa Suligowskiego. Po roku 1905 wprowadzono
polski język wykładowy; Rontaler powołał też do życia dalsze placówki edukacyjne, w tym średnią szkołę rolniczą. Niezależnie od społecznego uznania osiągnął też
zapewne sukces finansowy39.
37

Por. m.in. A. Massalski, op. cit., s. 382–383.
PSB, t. 48, Warszawa–Kraków 2012, s. 429–430 (L. T. Błaszczyk).
39
PSB, t. 32, Wrocław 1989–1991, s. 26–27 (S. Konarski); W. Kloss, Edward Aleksander Rontaler
(1846–1917), Warszawa 1936; Wspomnienia o szkole Edwarda Rontalera 1896–1930, Warszawa
1960; B. Brzuska, Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 149–150.
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W tym momencie wypada jednak zasygnalizować sytuację, jaka była udziałem przeciętnych pracowników umysłowych zatrudnionych w sektorze prywatnym. Jak wiadomo, nie można tam było na ogół liczyć na finansowe zaopatrzenie
na starość — z wyjątkiem niektórych silnych ekonomicznie instytucji, takich jak
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie czy Droga Żelazna Warszawsko–Wiedeńska,
posiadających własne kasy emerytalne. W żadnym przypadku nie mogły ich zastąpić nieliczne instytucje samopomocowe, nastawione zresztą raczej na wypłacanie zasiłków w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak choroba czy inne jednorazowe nieszczęście. Niewysokie koleżeńskie składki uzupełniane w nich bywały
okazjonalnymi darami czy legatami. Przykładem niech będzie Warszawska Kasa
Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy, powstała w 1899 r., niewolna
zresztą od wewnętrznych konfliktów o podtekście politycznym40. Tylko niektóre podobne instytucje dysponowały chyba znaczącymi kapitałami (jak np. Kasa
Wsparcia dla Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot po nich Pozostałych,
utworzona jeszcze w 1858 r. przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim). Prawo
do zapomogi nabywało się tutaj po 20 latach opłacania składek, ale nie mogło to
zastąpić zaopatrzenia emerytalnego z prawdziwego zdarzenia41. Wymienić można jeszcze Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Artystów Muzyków. Z biegiem czasu
takich funduszy powstawało coraz więcej, zwykle słabych i rozproszonych, między innymi z tego względu, że władze carskie aż do początku XX w. wzbraniały
się przed rejestracją jakichkolwiek stowarzyszeń ogólnokrajowych. Zmieniło się
to w pewnej mierze po rewolucji 1905 r. W tym czasie i w latach późniejszych
odnotowujemy gwałtowny przyrost liczby różnych stowarzyszeń, w tym także
samopomocowych. Bardzo aktywna jest w tym zakresie grupa pracowników handlu, którą należy umieścić gdzieś na skraju ówczesnej inteligencji (myślę tu o różnych towarzystwach wzajemnej pomocy subiektów i urzędników handlowych)42.
Zaczynają się też pojawiać instytucje o charakterze patronackim, wspierane nie do
końca chyba bezinteresownie przez osoby, które wypada łączyć z polityczną prawicą. Taki właśnie charakter miało poniekąd Towarzystwo Emerytalne Urzędników Prywatnych, zarejestrowane 20 stycznia 1908 r., na którego czele stanął hrabia
Juliusz Tarnowski.
Gdzieś na pograniczu samopomocy i filantropii, choć znacznie bliżej tej drugiej, należy ulokować schronisko dla nauczycielek w podwarszawskiej Zielonce.
Jego inicjatywa wyszła formalnie rzecz biorąc ze stowarzyszenia założonego już
w 1882 r., ale istotne wsparcie zapewnił Kościół, konkretnie zaś wpływowy warszawski kanonik ks. Zygmunt Chełmicki. Dzięki niemu na czele rady stowarzyszenia stanęła hrabina Róża Raczyńska, a jej zastępczynią została Emilia Bloch.
Legaty i ofiary składane głównie przez przedstawicieli arystokracji i zamożnego
mieszczaństwa wystarczyły na zakup obszernej parceli w Zielonce i wybudowanie tam w 1902 r. okazałego neogotyckiego budynku zaprojektowanego przez sa-

40

Zob. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886–1905, Warszawa 1987, s. 16–17; idem, „Kraj”
za czasów redaktorstwa Erazma Piltza, Warszawa 1969, s. 441–442.
41
M. Hanecki, Z dziejów warszawskiej służby zdrowia, [w:] Warszawa popowstaniowa, t. 2, Warszawa 1969, s. 176.
42
Liczne inicjatywy samopomocowe tego środowiska wymienia m.in. W. Jaworski, Przemiany
legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Sosnowiec 2006, s. 88–89,
203–204.
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mego Stefana Szyllera. Stałą opiekę znalazło tam wówczas 40 byłych nauczycielek,
z których najstarsza liczyła 92 lata43.
W istocie los tych pedagogów, którzy nie przepracowali dostatecznej liczby lat na
etacie rządowym, bywał nie do pozazdroszczenia. Widać to na przykładzie Józefa
Łosia–Bielickiego, zresztą autora interesujących wspomnień. Po ukończeniu szkoły
w Piotrkowie wziął on udział w powstaniu listopadowym, następnie zaś udał się
na emigrację do Francji, gdzie m.in. studiował prawo na uniwersytecie w Tuluzie.
W okresie Wiosny Ludów pojawił się w Wielkopolsce, a później rozpoczął pracę
nauczyciela prywatnego; był nawet przez kilka lat guwernerem u Czartoryskich.
Korzystając z amnestii, przeniósł się do Królestwa Polskiego, a w roku 1863 uzyskał
posadę nauczyciela języka polskiego w gimnazjum w Kaliszu. Gdy po kilku latach
ją utracił, musiał powrócić do nisko płatnych lekcji prywatnych w mieście i w okolicznych ziemiańskich dworach. Ostatnie lata życia spędził „na łaskawym chlebie”
u siostry w guberni piotrkowskiej44.
Niepewną i smutną starość wielu nauczycieli, a szczególnie nauczycielek prywatnych, potwierdzają badania Joanny Niklewskiej45. Schronisko w Zielonce pojawiło się stosunkowo późno i nie wystarczało dla wszystkich. O znaczeniu problemu
i jego społecznej recepcji świadczą postacie samotnych nauczycielek w literaturze
pięknej przełomu XIX i XX w. Oto panna Antonina z opowiadania Elizy Orzeszkowej pod tym samym tytułem „po wielu latach pracy musi korzystać z pomocy swej
byłej uczennicy, która opłaca jej pobyt w szpitalu”. Z kolei bohaterka powieści Zofii Niedźwiedzkiej Wyzyskiwani z 1903 r., stara i schorowana Ciechomska, „umiera
z chorób i wycieńczenia, nie doczekawszy miejsca w schronieniu dla nauczycielek”46.
Jak widać, sytuacja materialna inteligentów na emeryturze po powstaniu styczniowym była niezwykle zróżnicowana. Na jednym biegunie widzimy dostatek,
a nawet dobrobyt, na drugim — skrajną nędzę. Wydaje się, że polaryzacja była tu
nawet większa niż wśród czynnych pracowników umysłowych. Chociaż położenie
nędzarzy budziło odruchy współczucia i skłaniało do pomocy, nie była ona wystarczająca. Odnosi się także wrażenie, że zbyt łatwo całością winy za taki stan rzeczy
obarczano władze rosyjskie. Wszystko to nie sprzyjało raczej grupowej integracji.
Rozproszeni po Królestwie emeryci z różnych profesji inteligenckich, o rozmaitym
poziomie intelektualnym, zamożni, mniej zamożni i całkiem ubodzy, nie mieli też
swoich osobnych stowarzyszeń czy miejsc spotkań, które łączyłyby ich, gdy wygasała zawodowa aktywność.
W wielu jednak przypadkach — zwłaszcza osób gotowych do wysiłku intelektualnego i nie bardzo starych — odejście z urzędu czy szkoły nie oznaczało bierności. Dalszą pracę poza sektorem państwowym, działalność społeczną czy twórczość pisarską i publicystyczną podejmowano nie tylko, a może nawet nie przede
wszystkim ze względów finansowych. Kończył się przecież okres niepokoju o po43

G. P. Dudzik, Dzieje idei Agnieszki Helwich: od Schronienia dla Nauczycieli do Domu Pomocy
Społecznej w Zielonce 1902–2002, Marki 2002.
44
J. Łoś, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca, tułacza i guwernera 1840–1882,
oprac. K. Nizio, Kórnik 1993, s. 4–9.
45
Zob. J. Niklewska, Być kobietą pracującą — czyli dola warszawskiej nauczycielki na przełomie
XIX i XX w., [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, t. 2,
cz. 1, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995, s. 186.
46
J. Zacharska, Nauczycielka w literaturze przełomu XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek
XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 275.
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sadę i zagrożenia ze strony przełożonych niechętnych takim zaangażowaniom. Łatwiej było wypełniać inteligencki wzorzec patriotyzmu i służby społecznej, w jego
pozytywistycznym bądź konserwatywnym wydaniu. Propagowany oficjalnie i dość
upowszechniony system wartości promował przecież różne formy uczestnictwa
w pracy organicznej, do której w dobie rusyfikacji zaliczano też chętnie prywatne
szkolnictwo. Emerytura bywała zatem początkiem nowej, aktywnej fazy życia, którą charakteryzowała większa niezależność, zadowolenie z wykonywania pracy pożytecznej dla społeczeństwa, ważnej dla narodowej tożsamości i zwykle sprzyjającej
wzrostowi prestiżu danej osoby — a wszystko to w nie najgorszej sytuacji materialnej. Oczywiście taki schyłek życia dostępny był tylko dla niektórych przedstawicieli
inteligenckich elit.
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„Myśląc o ciężkiej i smutnej starości
niezdolnych już do pracy nauczycielek...”.
Kwestia „weteranek oświaty” w działalności
Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie
w latach 1873–1913

O

d schyłku XIX w. Galicja stała się widownią swoistego sukcesu zawodowego kobiet uprawiających profesję nauczycielek. Imponujący w liczbach bezwzględnych rozwój liczebny tej grupy — między 1875 a 1910 r. wśród kadry pedagogicznej szkół elementarnych nastąpił skok z 2750 do 8277 etatów kobiecych — stanowił
istotny element „kobiecej drogi do niezależności”, co można stwierdzić, odwołując
się do badań Bogusławy Czajeckiej1. Wypada skonstatować, że wiedza i umiejętności pedagogiczne kandydatek do zawodu, niejednokrotnie zdobywane z trudem
i wśród wielu wyrzeczeń, stawały się kapitałem na samodzielne życie, ale nie na
dostatnią i spokojną starość. Decydująca przyczyna tego stanu rzeczy tkwiła w tym,
że trudno było przełamać dotychczasową męską dominację na rynku pracy oświatowej i nawet rysujące się już wyraźnie u schyłku stulecia zjawisko feminizacji zawodu nie zmieniło tej sytuacji. Wyraźna była nierówność w dostępie do stanowisk
w oświacie i prawna dyskryminacja. Literatura przedmiotu wymienia wiele przykładów takich praktyk: lepiej płatne posady w wyższych klasach szkół ludowych
rozporządzeniem Rady Szkolnej Krajowej z 1895 r. były zastrzeżone dla mężczyzn;
w grupie etatów stałych liczba mężczyzn znacznie przewyższała żeńską kadrę; odnotowany wyżej napływ kobiet do szkolnictwa elementarnego dotyczył w głównej
mierze nauczycielek pomocniczych; w szkołach zatrudniano często siły darmowe:
praktykantki i hospitantki — świeżo upieczone absolwentki seminariów nauczycielskich, przygotowujące się dopiero do egzaminu nauczycielskiego2. Permanentne
trwanie kobiet na stanowiskach tymczasowych skutkowało brakiem zabezpieczenia
na starość. Dramatyzm ich położenia tak przedstawiał w 1896 r. lwowski „Ster”:
„pomimo uciążliwych warunków «praktyki», do której obowiązane są kandydatki
1

B. Czajecka, Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach
1890–1914, Kraków 1990, s. 166 nn.
2
Por. A. Bilewicz, Nauczycielki prywatnych średnich szkół żeńskich w Galicji 1896–1914, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 6: Nauczyciele galicyjscy. Udział polskich nauczycieli galicyjskich w rozwoju
teorii pedagogicznej i badań naukowych 1860–1918, red. A. Meissner, Rzeszów 1996, s. 131 nn.;
B. Czajecka, op. cit., s. 167.
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na nauczycielki miejskie w Galicji, liczba ich wzrosła we Lwowie do 144, z których
bardzo wiele, po ukończonej praktyce dwuletniej upoważniającej do zdawania egzaminu ludowego, a potem rocznej do egzaminu wydziałowego, nadal odnawiają
co dwa lata zobowiązanie na dwuletnią praktykę bezpłatną, lub za wyjątkowem
adjutum 120 złr., lub wreszcie za płace 240 złr. rocznie, w nadziei, że przecież kiedyś
doczekają się upragnionego awansu na młodszą nauczycielkę z płacą 480–540 złr.,
a z biegiem czasu jako nauczycielki starsze dosłużą się 800–900 złr., z prawem emerytury po 40 latach służby”3. Jak widać z powyższej diagnozy, niepewność jutra
była zjawiskiem nagminnym nie tylko w gronie nauczycielek prywatnych, ale dotyczyła też wielu nauczycielek ludowych. Wymownym świadectwem wspomnianej
dyskryminacji prawnej pozostaje fakt okrojenia przez sejm w 1900 r. pensji samotnych nauczycielek do poziomu bliskiego uposażeniu nauczycielek niewykwalifikowanych, a także — niezrealizowany ostatecznie — projekt z 1907 r. obniżenia płac
nauczycielek do 90% płac nauczycieli, jako odpowiedź na fakt podwyższenia pensji
nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych. Poza tym począwszy od 1905 r. przy
konkursach na posady nauczycielskie zaczęto uwzględniać cenzus płci4.
W przypadku galicyjskiego szkolnictwa średniego perspektywy emerytalne kobiet
rysowały się podobnie, przede wszystkim wskutek braku żeńskich gimnazjów rządowych. Nauczycielki gimnazjalne nie miały prawa nauczania w publicznych szkołach
męskich pomimo przejścia tej samej co mężczyźni procedury kwalifikacyjnej, toteż
do pracy w męskim szkolnictwie średnim z reguły ich nie przyjmowano. W szkołach
o składzie mieszanym pod względem płci ich kadry, kobiety z trudem konkurowały
z mężczyznami otrzymując zazwyczaj drugorzędne posady nauczycielek młodszych
i pomocniczych. Nawet żeński profil szkół prywatnych nie dawał gwarancji zatrudnienia kandydatkom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i praktykę, gdyż prywatne gimnazja żeńskie, jeśli tylko mogły sobie na to pozwolić finansowo, zatrudniały
niemal wyłącznie wykwalifikowanych nauczycieli gimnazjów państwowych — przy
takiej polityce kadrowej łatwiej było o uzyskanie lub przedłużenie praw publicznych.
O równowadze sił można mówić tylko w odniesieniu do państwowych i prywatnych
seminariów nauczycielskich, przy czym jedynie w niektórych seminariach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne przeważały wśród kadry nauczycielki5.
Paradoksalnie wprowadzenie państwowych ubezpieczeń emerytalnych dla pracowników umysłowych w 1906 r., obowiązkowych dla wszystkich nauczycieli, stało
się dla kobiet — jak zauważa Aleksandra Bilewicz — nie tyle realną pomocą, lecz
obciążeniem. Ponieważ za nauczycieli gimnazjów rządowych rząd płacił połowę
sumy ubezpieczeniowej, a za prywatnych tę połowę musiały pokrywać szkoły,
szanse zatrudnienia dla kobiet — w szkolnictwie rządowym niemal nieobecnych,
a w szkolnictwie prywatnym zmajoryzowanych przez mężczyzn — jeszcze zmalały.
Co więcej, nauczycielki z lęku przed utratą pracy starały się ponosić koszty ubezpieczenia w całości6.
Opisane powyżej uwarunkowania prawno–obyczajowe i finansowe oraz struktura zatrudnienia kobiet w publicznym i prywatnym szkolnictwie galicyjskim de3

W obronie przyszłości, „Ster” 1896, nr 13, s. 196.
B. Czajecka, op. cit., s. 176–177.
5
Według ustaleń historiografii proporcja zatrudniania nauczycielek w żeńskich szkołach
średnich i zawodowych w porównaniu do nauczycieli wynosiła 4:30. Zob. szerzej: B. Czajecka, op. cit., s. 166–168; A. Bilewicz, op. cit., s. 131–134.
6
A. Bilewicz, op. cit., s. 132.
4
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terminowały codzienność nauczycielek i perspektywy ich starości, stanowiąc impuls do rozwoju akcji samopomocowej. Dzięki zaangażowaniu grona krakowskich
nauczycielek, w tym Seweryny Górskiej7, Karoliny Krynickiej i Marii Nowobilskiej
w 1873 r. powstało w Krakowie pierwsze na ziemiach polskich Stowarzyszenie Nauczycielek [SN]8. Data ta wiąże się z osiągnięciem organizacyjnym, jakim było wynajęcie kilkupokojowego mieszkania przy ul. Krupniczej, stanowiącego jego pierwszą stałą siedzibę aż do 1901 r.9 W pierwszych latach istnienia stowarzyszenia jego
aktywność koncentrowała się na oferowaniu zakwaterowania kobietom odbywającym praktyki zawodowe i starającym się o zdobycie uprawnień pedagogicznych.
W 1877 r. przeprowadzono reformę organizacji, powołując w tym celu wydział
w składzie: Antonina Zubrzycka (prezesowa), dr Michał Schmidt (wiceprezes), Julian Maciołkowski (skarbnik) oraz Franciszka Rylska (sekretarka). Jego członkami
zostali też, obok wspomnianej Seweryny Górskiej i Karoliny Krynickiej, ks. kanonik
Walerian Serwatowski, Piotr Umiński i Antoni Markiewicz10. Nowy statut SN został zatwierdzony 24 marca 1878 r. Dzielił on członków Stowarzyszenia nauczycielek na trzy kategorie: „dobrodziejów”, honorowych oraz zwyczajnych11. Do grona
pierwszych z wymienionych, wspierających przedsięwzięcie własnym autorytetem
i pozycją towarzyską, należały nie tylko takie znakomitości krakowskie jak hrabina
Branicka, książę Władysław Czartoryski, baronowa Anna Helcel, hrabiny Arturowa
i jej synowa Adamowa Potockie, hrabia Artur Potocki, książę Roman Sanguszko, ale
i sam arcyksiążę Jan Salwator12. Poparcie dla „łączenia się kobiet, pracujących na
polu pedagogicznem” ze strony świeckich i duchownych elit miasta zapoczątkowało intensywny rozwój stowarzyszenia, wyrażający się zarówno w liczbie należących
do niego osób13 (którą w ujęciu chronologicznym obrazuje tabela 1), jak i systematycznym poszerzaniu jego oferty.

7
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Górska Seweryna (1832–1905), PSB, t. 8 (1959–1960), s. 433.
W 1870 r. Górska otworzyła w Krakowie pensję z internatem, którą prowadziła do 1896 r.
W późniejszych latach, poza pracą w zarządzie Stowarzyszenia, aż do śmierci prowadziła
indywidualne nauczanie.
8
Datę tę (zatwierdzenia pierwszego statutu towarzystwa) podaje pierwsze drukowane sprawozdanie Stowarzyszenia Nauczycielek, por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
nauczycielek w Krakowie obejmujący okres czterdziestoletni od 1873 do 1913 roku, Kraków 1913, s. 1.
9
Według pochodzącej z ok. 1960 r. trzystronicowej relacji zachowanej w Archiwum Państwowym w Krakowie, wstępem do jego działalności było wynajęcie pojedynczych pokojów
w mieszkaniach przy ul. św. Tomasza, Sławkowskiej i Stolarskiej, a następnie — w 1872 r. —
kilkupokojowego mieszkania przy ul. Krupniczej 16, por. Historia Domu Nauczycielek w Krakowie, opracowana przez dwie emerytowane nauczycielki, Michalinę Momot i Teodozję Kaźmierczak,
[w:] Spuścizna po Janinie Jasickiej, nauczycielce i działaczce społecznej z lat 1922–1976, AP Kraków,
sygn. SJ 81, s. 3.
10
Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 1.
11
W toku kilkudziesięcioletniej działalności stowarzyszenia (która zakończyła się po II wojnie światowej) poza członkami i członkiniami zwyczajnymi występowały także inne kategorie, m.in. „wspierający”, „honorowi”, „biblioteczni” etc., a każdą z nich odnotowywano
w sprawozdaniach oddzielnie.
12
Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 4 [za rok 1878].
13
Sprawozdania w swojej części statystycznej pomijają informację o miejscu zatrudnienia
członkiń SN, niemożliwe jest więc ustalenie liczebności według podziału na szkolnictwo elementarne i średnie (z jednym wyjątkiem, który zostanie omówiony w dalszej części artykułu).
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Tabela 1. Liczba członków Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie w latach 1879–1912
Data
1879

Liczba członków
zwyczajnych
48

1889

Liczba członków
zwyczajnych
130

Data

1899

Liczba członków
zwyczajnych
177

Data

1880

67

1890

139

1901

168

1881

103

1891

167

1905

310

1882

141

1892

169

1906

401

1883

181

1893

168

1907

449

1884

199

1894

161

1908

520

1885

221

1895

212

1909

533

1886

235

1896

219

1910

543

1887

250

1897

206

1911

641

1888

260

1898

184

1912

725

Źródło: Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek w Krakowie obejmujący okres
czterdziestoletni od 1873 do 1913 roku, Kraków 1913, passim.

Ważnym i pożytecznym posunięciem było otwarcie przez SN w czerwcu 1882 r.
biblioteki, oferującej „kandydatkom stanu nauczycielskiego” szeroki wybór literatury naukowej, wraz z możliwością wypożyczenia książek. Biblioteka, pod zarządem
komisji z Anastazją Dzieduszycką na czele, mieściła się przy szkole wydziałowej
żeńskiej14. Inicjatywa ta cieszyła się rosnącą popularnością; świadczy o tym fakt, że
od roku 1889 w sprawozdaniach pojawiła się nowa, odrębna kategoria „członków
bibliotecznych” (ujmowanych w statystykach osobno). Do korzystania z księgozbioru zapraszano zarówno nauczycielki będące członkiniami organizacji krakowskiej,
jak i „szerszą publiczność”15. W trosce o swoich członków praktykowano wysyłanie
książek na prowincję, co było dużym ułatwieniem dla osób uboższych16. Poza akcją
biblioteczną równie istotną gałąź działalności stanowiła organizacja pośrednictwa
pracy17. Natomiast przez długi czas pomoc dla osób starych należała do zadań marginalnych, głównie ze względu na istniejące warunki lokalowe; pierwszoplanową
kwestią pozostawała konieczność zdobycia własnego lokum, które mogłoby mieścić
pokoje dla przyjezdnych sił nauczycielskich i dla osób poszukujących pracy. Starania o własną siedzibę zakończyły się sukcesem w 1901 r., gdy udało się nabyć dom
przy ul. Karmelickiej 36, wraz z przyległym do niego ogrodem18.
Kolejnym impulsem dla rozwoju SN stało się w 1905 r. poszerzenie jego formuły członkowskiej poprzez zaproszenie do stowarzyszenia pracownic biurowych

14

Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 23 [za rok 1882].
Ibidem, s. 241 [za rok 1908]. Analiza materiału statystycznego wskazuje na to, że w latach
1889–1904 liczba członków bibliotecznych mieściła się w przedziale od 161 do 296, a w kolejnych latach do 1912 r. włącznie wzrosła z 370 do 546 osób.
16
Ibidem, s. 215 [za rok 1906].
17
Za pośrednictwo przy „umieszczeniu na posadach” członkowie stowarzyszenia płacą 2%
od rocznej płacy, a „domy biorące” 4%. (283). Nie było jednak łatwo wyegzekwować opłaty
zarówno od nauczycielek kandydatek, jak i instytucji oraz osób prywatnych.
18
Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 230–231 [za rok 1906].
15
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i urzędniczek19 — decyzja ta natychmiast znalazła odbicie w liczbie zrzeszonych
osób, która prawie uległa podwojeniu. Nie bez racji w literaturze przedmiotu owa
kobieca organizacja samopomocowa uważana jest za stosunkowo liczną i majętną20.
Faktycznie tak też prezentuje się na łamach sprawozdań: posiadała ona zrównoważony budżet, oferowała swoim członkiniom liczne zapomogi i pożyczki, co miało
świadczyć o „filantropijnej i hojnej gospodarce stowarzyszenia”21. Prężny rozwój SN
poświadczyła konieczność reorganizacji jego rozbudowującej się w szybkim tempie
struktury: w 1908 r. nowy statut podzielił wydział na sekcje: szkolno–pedagogiczną,
odczytowo–biblioteczną, gospodarczą, biurową, zebrań i zabaw towarzyskich oraz
muzyczną (tj. przeznaczoną dla nauczycielek muzyki i śpiewu)22. W 1911 r. w Bochni powstała pierwsza filia krakowskiego stowarzyszenia23, a w kwietniu 1912 r. SN
ogłosiło swój akces do powstałej w Krakowie Polskiej Rady Katolickiej24. Na fali
rosnącego prestiżu kierownictwo stowarzyszenia przejawiało dużą aktywność na
forum publicznym, wspierając swym autorytetem walkę o dopuszczenie kobiet do
stanowisk kierowniczych w szkołach żeńskich25, na rzecz zniesienia przepisów celibatowych, wyrównywania uposażeń czy organizacji krakowskiej biblioteki pedagogicznej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycielstwa26. W orbicie
jego zainteresowań mieściły się też zagadnienia, wykraczające poza problematykę
wyłącznie zawodową: w 1911 r. SN wraz z innymi krakowskimi organizacjami kobiecymi podjęło akcję w sprawie rozszerzenia praw wyborczych dla kobiet w związku z planowaną zmianą ordynacji wyborczej do rady miejskiej27.
Podobnego rozmachu trudno jednak dopatrzyć się w odniesieniu do kwestii
opieki nad starymi nauczycielkami. Budowa tzw. domu nauczycielek, aczkolwiek
u schyłku pierwszej dekady XX w. oceniana jako najważniejszy cel stowarzyszenia28, w praktyce realizowana była powoli i nie bez trudności. Jeszcze w 1905 r.
w sprawozdaniu zwracano uwagę na fakt, że „mimo licznych odwołań się Wydzia-

19

Ibidem, s. 208 [za rok 1905].
Por. K. Dormus, Galicyjskie stowarzyszenia i organizacje kobiece doby autonomicznej jako wyraz
kobiecych dążeń do samoorganizacji, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak–Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008, s. 331. Autorka podaje (za B. Czajkowską)
inną niż sprawozdania liczbę 200 członków SN w 1910 r.
21
Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 250–251 [za rok 1909].
22
Ibidem, s. 237 nn. [za rok 1908].
23
Ibidem, s. 277 [za rok 1911].
24
Ibidem, s. 303. Przynależność ta nakładała na członków SN obowiązek płacenia dodatkowo
20 hal. rocznej składki.
25
Ibidem, s. 275. Wydział podjął w 1911 r. akcję w celu obrony posad dyrektorek i kierowniczek w szkołach ludowych żeńskich pospolitych i wydziałowych, przy współpracy ze Związkiem Nauczycielek we Lwowie i Związkiem „Samopomoc Nauczycielek” w Przemyślu.
Memoriał wniesiony przez stowarzyszenie do Rady Szkolnej Krajowej pozwolił obsadzić
kierownicze stanowiska w szkołach żeńskich w Łańcucie i Zakopanem.
26
Ibidem, s. 264.
27
Ibidem, s. 278.
28
„Stowarzyszenie nauczycielek stanęło wreszcie u celu po dwudziestu sześciu latach mozolnej, mrówczej pracy, w ciągu której zbierał Wydział skrzętnie i zapobiegliwie grosz do
grosza, a nie skąpiąc go dla samych członków, dotkniętych niedolą, nigdy nie spuszczał z oka
głównego celu: budowy własnego domu [tj. domu dla emerytowanych nauczycielek w ogrodzie własnej realności przy ul. Karmelickiej]”; ibidem, s. 214.
20
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łu do społeczeństwa o pomoc na cele budowy schroniska dla zasłużonych i ciężko
spracowanych kobiet, które w późnej starości cierpią niedostatek, opuszczenie i zapomnienie, społeczeństwo nie spieszy z wydatną pomocą”29. Rozwiązaniem miała
być dodatkowa akcja zbiórkowa, propagowana w środowisku rodziców i młodzieży szkolnej. Jak precyzowano, „Wydział nie ma na myśli wielkich ofiar, nie tylko
tysięcy, ale nawet setek; gdyby jednak Matki, których córki uczą się w domu lub
szkołach, złożyły jako członkowie wspierający dla tych, które ich dzieciom oddają
najlepszą swą cząstkę, choć kilka koron rocznie — te kilka koron, które nawet najmniej zamożne w ciągu roku z łatwością oszczędzić potrafią — jakże prędko urosłyby potrzebne fundusze i Dom dla nauczycielek mógłby przyjąć w swoje skromne
mury już rychło pierwszy zastęp weteranek oświaty, równie zasłużonych i równie
potrzebujących opieki, jak weterani oręża”30. Wprawdzie według relacji zachowanej
w AP w Krakowie budowa domu dla starych nauczycielek stanowić miała owoc
zbiorowego wysiłku i wieloletnich składek nauczycielek z Krakowa, Galicji i pozostałych zaborów, jednak ten wyidealizowany obraz jedynie w części odpowiadał
rzeczywistości31. Gruntowna analiza tej inicjatywy na podstawie dostępnych materiałów źródłowych pozwala wskazać na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia.
Momentem przełomowym było — jak się wydaje — objęcie w 1904 r. prezesury
stowarzyszenia32 przez jego wieloletnią działaczkę, Joannę Pogonowską, od 1895 r.
dyrektorkę Szkoły Wydziałowej Żeńskiej im. S. Konarskiego33. Organizacja opieki
nad „weterankami oświaty” stanowiła jeden z priorytetów owej wiekowej już działaczki; od dawna przeznaczała ona swoją płacę nauczycielską wynoszącą 600 koron
rocznie na fundusz żelazny jego przyszłej budowy. Jej staraniem uzyskano też dwie
imponujące donacje na ten cel. W 1905 r. — dar śp. Zofii Wołodkowiczowej w wysokości 1532 koron, który stał się zawiązkiem funduszu budowy domu dla nauczy29

Ibidem, s. 210 [za rok 1905].
Ibidem.
31
Nie bez powodu zachowana relacja stanowić miała głos w obronie SN i jego stanu posiadania, w nowym ustroju w powojennej Polsce zagrożonej przejęciem przez obce ideowo
i politycznie ZNP.
32
Jej poprzedniczki na tym stanowisku to: Antonina Zubrzycka (od 1877 do 1889 r., gdy ustąpiła ze stanowiska z powodu bardzo złego stanu zdrowia) oraz Wanda z Grabowskich Żeleńska (1841–1904; prezeska Stowarzyszenia w latach 1889–1904), serdeczna przyjaciółka Narcyzy Żmichowskiej, żona znanego kompozytora, matka Boya–Żeleńskiego (który w latach
1892–1900 studiował medycynę na UJ).
33
Joanna Pogonowska (1845–1929) była córką profesora w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Całe życie poświęciła pracy pedagogicznej i społecznej, wiążąc swoje losy ze Stowarzyszeniem Nauczycielek. Była jego sekretarką niemal od początków jego działalności, bo
od roku 1879, później od 1889 r. wiceprezeską u boku Wandy z Grabowskich Żeleńskiej.
W 1895 r. objęła kierownictwo Szkoły Wydziałowej Żeńskiej im. S. Konarskiego; wystąpiła wówczas z projektem reorganizacji szkół wydziałowych żeńskich w Galicji. W roku akademickim 1897/1898 odbyła studia humanistyczne na UJ, na Wydziale Filozoficznym. Od
1909 r. wchodziła w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkół Ludowych Pospolitych w Krakowie. Jako prezes Stowarzyszenia Nauczycielek brała udział niemal we wszystkich akcjach związanych z reformą szkolnictwa i walką o prawa dla nauczycielek do obejmowania stanowisk kierowniczych w żeńskich szkołach ludowych i wydziałowych. Por. szerzej:
B. Czajecka, Pogonowska Joanna, PSB, t. 27 (1982–1983), s. 206–207; por. też U. Perkowska, Formacja zawodowa i intelektualna studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1894–1918, [w:] Kobieta
i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, t. 2, cz. 2, red. A. Żarnowska,
A. Szwarc, Warszawa 1995, s. 43.
30
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cielek emerytek; w 1906 r. — pożyczkodawczyni p. Szołajska z długu 20 tys. koron,
jaki zaciągnęło u niej stowarzyszenie, połowę sumy (tj. 10 tys.) darowała mu w prezencie34. Tym samym plan budowy domu dla nauczycielek, z lokalizacją w ogrodzie
posesji stanowiącej własność SN, po raz pierwszy zyskał wystarczające podstawy
finansowe. Za techniczną część realizacji projektu odpowiadał inżynier Stanisław
Żeleński, który bezpłatnie podjął się opracowania planu inwestycji i nadzoru robót.
Koszt budowy domu w ogrodzie oszacowano na ok. 36 tys. koron. Ostatecznie, aby
podołać realizacji swoich planów, SN zaciągnęło pożyczkę konwersyjną w kwocie
72 tys. koron35.
Pogonowska potrafiła zapewnić powodzenie przedsięwzięcia, nie ograniczając
się jedynie do pobudzania społecznej ofiarności i osobistego zaangażowania sympatyków tej idei. W 1905 r. podjęła starania o subwencję na budowę domu dla nauczycielek, zakończone sukcesem już po roku. Dzięki wstawiennictwu prezydenta
Juliusza Leo sejm galicyjski przyznał na ten cel 20 tys. koron płatnych po tysiąc
koron rocznie36. W 1906 r. prezes Stowarzyszenia Nauczycielek rozpoczęła zabiegi
o zwolnienie nowej nieruchomości z podatku, argumentując, że „dom w ogrodzie
i piętro kamienicy frontowej służą «celom humanitarnym» — potrzebom członków
stowarzyszenia”. Po dwóch i pół roku starań, w roku 1909 faktycznie udało się uzyskać zwolnienie schroniska dla nauczycielek emerytek od opłaty podatków rządowych na okres 12 lat37.
Budowę domu „przeznaczonego na mieszkanie dla wiekowych, spracowanych a pozbawionych odpowiednich środków nauczycielek prywatnych i szkół
publicznych, członków Stowarzyszenia nauczycielek w Krakowie”38 ukończono
w październiku 1906 r., a po kilku miesiącach i drobnych poprawkach budowlanych — 20 października 1907 r. — dom uroczyście poświęcono39. Fakt ten przyspieszył przeciągającą się od jakiegoś czasu, a odraczaną przez wzgląd na tę budowę
przeprowadzkę z wynajętego lokum do własnej siedziby przy ul. Karmelickiej 36.
W budynku głównym, w części przedniej posesji, na piętrze umieszczono biuro pośrednictwa pracy, pokoje dla nauczycielek przyjezdnych40, czytelnię oraz powiększoną o kolejne nabytki bibliotekę, liczącą już wówczas pięć tysięcy dzieł w 12 tysiącach tomów. Jednopiętrowy dom w ogrodzie, przeznaczony dla emerytowanych
nauczycielek, składał się z 13 pokoi i wspólnej jadalni. „Na każdym piętrze posiada
34

Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 216.
Ibidem. Wydatkowano ją na cele takie jak spłacenie reszty pożyczki zaciągniętej przed kilkoma laty w krakowskiej kasie oszczędności na zakup posesji przy ul. Karmelickiej 36 (za
cenę 43 tys. koron) na spłacenie zadłużenia u p. Szołajskiej, na wykończenie budowy i pokrycie kosztów przeprowadzki do nowego lokum, na urządzenie biblioteki, biura umieszczeń,
czytelni, domu w ogrodzie i mieszkania dla nauczycielek przyjezdnych oraz pokrycie opłat
notarialnych.
36
Ibidem.
37
Ibidem, s. 250. Idąc za ciosem, SN natychmiast złożyło wniosek o zwolnienie nieruchomości z podatku krajowego i gminnego.
38
Ibidem, s. 228.
39
Ibidem, s. 232, 223–224.
40
Przykładowo w 1909 r. przewinęło się przez nie 170 nauczycielek, które łącznie spędziły
tam 323 dni; ibidem, s. 255. Opłata w hoteliku dla członków wynosiła w 1909 r. 80 hal., a dla
osób niezrzeszonych w SN — 1 kor. na dobę. W tej cenie mieściły się „światło, usługa, opał,
łóżko z pościelą”. Organizacja miała kłopoty ze ściąganiem należności, trzeba było dokładać
do hoteliku.
35
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łazienkę, a w suterenach kuchnię, pralnię i pokoje dla służby. Jak bardzo dom taki
był potrzebny, świadczy, że od chwili otwarcia wszystkie pokoje bez przerwy są zajęte” — odnotowano w 1906 r.41 Generalnie rzecz ujmując, siedzibę SN zamieszkiwały nie tylko osoby stare, ale też samotne, „pozbawione ogniska domowego”, a także
kandydatki do zawodu nauczycielskiego, studiujące w Krakowie — wszystkie one
należały do stałych mieszkanek domu.
Liczba emerytek objętych stacjonarną pomocą SN jawi się jako zaskakująco
mała, zwłaszcza w porównaniu z wymienianą w sprawozdaniach liczbą osób
korzystających z hotelowej części posesji, a przede wszystkim na tle imponującej liczby członków stowarzyszenia, w 1912 r. przekraczającej już 700 osób. Oto
bowiem w domu nauczycielek, usytuowanym w ogrodzie, w 1907 r. mieszkały...
trzy „wiekowe emerytki” (sic!), w 1908 r. — cztery, w 1909 — osiem; a w latach
1910, 1911 i 1912 — siedem kobiet42. Resztę pokoi zajmowały aktywne zawodowo nauczycielki prywatne i szkół publicznych. Jak podkreślano w dokumentach,
„oprócz zwyczajnych lokatorek, zamieszkujących «Dom» za miesięczną opłatą,
Stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia i takich osób, zwłaszcza starszych, które
pragnąc na stałe zamieszkać w domu naszym, składają jednorazowy fundusz, za
co zapewnia się im utrzymanie i opiekę do końca życia”43. Jednak poza jednym
wyjątkiem, wezwanie to pozostało bez odpowiedzi, a deklarowany przez stowarzyszenie cel, jakim miało być oddanie całego domu na wyłączny użytek nauczycielkom–emerytkom (a tym samym zwiększenie liczby przeznaczonych dla nich
miejsc), pozostał tylko postulatem44.
Nie dziwi więc ambiwalencja w opisie i ocenie znaczenia akcji na rzecz osób starych, ujawniająca się na łamach corocznych sprawozdań. Jak zaznaczano w 1908 r.,
ze względów finansowych stowarzyszenie „dotąd tylko częściowo spełniać może
swoje zadanie humanitarne względem niezamożnych członków–emerytek”45. Równocześnie jednak rok później, w 1909 r., deklarowano, że „czyniąc zadość celowi
humanitarnemu [dom] zapewnił już sporej liczbie nauczycielek wiekowych opiekę
i całkowite utrzymanie za bardzo skromną opłatą”, chociaż „nie tylko żadnych nie
przynosi dochodów, ale nawet znaczny wykazuje niedobór, który Stowarzyszenie
z funduszu obrotowego pokrywać musi”46. Można zaryzykować twierdzenie, że
dom emerytek (najprawdopodobniej zamieszkany również przez same twórczynie
organizacji) stanowił raczej balast dla jego struktury i finansów.
Co ciekawe, także zorganizowanie stałej pomocy medycznej, nieodzownej
w przypadku starszych lokatorek domu, okazało się przekraczać możliwości prężnej i (jeśli wierzyć sprawozdaniom, owym „tekstom sukcesu”) dobrze funkcjonującej organizacji47. Aż do wybuchu I wojny światowej nie powiódł się zamiar dobu-

41

Ibidem, s. 215.
Ibidem, s. 233, 242, 253, 267, 284.
43
W sprawozdaniu za 1909 r. napisano: „W ubiegłym roku administracyjnym mamy do zanotowania pierwszy taki układ prawny, zawarty między Stowarzyszeniem a jednym z jego
członków. Przykład ten powinienby znaleźć naśladowczynie”; ibidem, s. 251.
44
Ibidem, s. 254.
45
Ibidem, s. 242.
46
Ibidem, s. 249.
47
Już w początkach istnienia SN, przez wiele kolejnych lat, doktor Tomasz Zaremba, były
sekundariusz Szpitala św. Łazarza, a później lekarz sądowy, podjął się udzielać bezpłatnie
pomocy lekarskiej raz w tygodniu; por. ibidem, s. 4.
42
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dowania małego szpitalika, powzięty w stowarzyszeniu po raz pierwszy w 1907 r.
Problem po części rozwiązał fakt, że w 1901 r. stowarzyszenie otrzymało w darze od
Adeli Małujanki połowę domu w Zakopanem, na użytek „sanatoryjny”48. Po paru
latach dar ten okazał się jednak kłopotliwy, bo jako kosztowny w utrzymaniu zaczął
przynosić budżetowi straty. Z tej przyczyny w 1911 r. uchwalono jego sprzedaż49.
Sama Pogonowska nie ustawała jednak w wysiłkach na rzecz tej sprawy. W 1912 r.
(przypadający wówczas jubileusz 35–lecia jej działalności uczczono w gronie członkiń SN powołaniem fundacji jej imienia) poleciła przelać pozostałe środki z funduszu budowy domu emerytek na konto fundacji właśnie z przeznaczeniem na budowę pawilonu dla chorych nauczycielek50.
Warto zadać pytanie o przyczyny nikłego powodzenia i relatywnie skromnych efektów wysiłków podejmowanych w dziedzinie opieki nad osobami starymi przez stowarzyszenie, które kwestię samopomocy nauczycielek uczyniło
na tyle popularną, że jego działalność dała asumpt do powoływania kolejnych
organizacji: we Lwowie w 1892 r. oraz w Przemyślu w 1908 r.51 Wymowny w tym
kontekście pozostaje los pozostałych projektów SN, związanych z ideą zabezpieczenia na starość. Promowana za pośrednictwem stowarzyszenia akcja ubezpieczania się na dożywotnią rentę nie wzbudziła większego odzewu wśród członkiń
organizacji („dotąd dwie nauczycielki zabezpieczyły byt swój na starość”, relacjonowano w 1905 r.52), a ambitny pomysł utworzenia własnego funduszu emerytalnego de facto pozostał na papierze53. Regulamin funduszu zaprezentowano wprawdzie na walnym zgromadzeniu w marcu 1911 r., jednak w następnych
miesiącach ani jedna osoba nie zgłosiła chęci udziału w nim, pomimo kolejnych
apeli i „warunków korzystniejszych nawet od oferowanych przez Towarzystwo
Wzajemnych Ubezpieczeń”54. Decydującą rolę w tej kwestii odgrywał zapewne
nikły udział nauczycielek prywatnych w stowarzyszeniu (w 1909 r. było ich tylko
144 na 533 zwyczajnych członków), niepokojący władze SN. Jak pisano w jego dokumentach, „liczba to bardzo mała i musi uderzyć każdego, że właśnie nauczycielki prywatne, dla których głównie Stowarzyszenie założonem zostało, które
prawie wyłącznie korzystają z zapomóg stałych, do niego się nie garną i lekceważą tak doniosłą kwestię zabezpieczenia swego bytu na starość”55. Analiza materiałów źródłowych dowodzi, że wśród jego członkiń największą popularnością
cieszył się dostęp do stałych i jednorazowych zasiłków oraz do bogatego zasobu
48

Ibidem, s. 231.
Ibidem, s. 278.
50
Ibidem, s. 318.
51
W Królestwie Polskim pierwszą tego typu organizację założono w Warszawie w 1882 r.
Do jej ważniejszych inicjatyw należało wybudowanie w 1902 r. schronienia dla nauczycielek
w Zielonce, przeznaczonego dla 40 osób. Por. J. Niklewska, Być kobietą pracującą — czyli dola
warszawskiej nauczycielki na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja..., s. 186–187.
52
Por. Zbiór Sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nauczycielek..., s. 209.
53
Jak pisano w 1910 r.: „każda nauczycielka, zwłaszcza prywatna, może sobie zapewnić
dożywotnią emeryturę tak, jak nauczycielki szkół publicznych, a na warunkach o wiele korzystniejszych niż to jest w innych instytucjach. Wysokość emerytury jest dowolna, a opłata wynosić będzie 12% od umówionej sumy. [...] Teraz więc tylko od poczucia solidarności
pp. nauczycielek i zrozumienia własnego interesu zależeć będzie powstanie funduszu emerytalnego przy Stowarzyszeniu”; ibidem, s. 264.
54
Ibidem, s. 278.
55
Ibidem, s. 251.
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bibliotecznego. Wśród ewentualnych przyczyn tego stanu rzeczy mieści się zapewne opisywana wcześniej tymczasowość położenia nauczycielek. Poza tym,
jak się wydaje, wiele z tych kobiet nie wiązało swojej przyszłości z zawodem, licząc raczej na korzystne zamążpójście w przyszłości. Postawa ta mogła wpływać
na unikanie długoterminowych zobowiązań finansowych względem stowarzyszenia, które niemałym nakładem kosztów zdołało zapewnić pomoc tylko niewielkiej grupce starych nauczycielek.
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Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku
— na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego

W

ojskowi w Rosji, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach europejskich,
stanowili grupę stosunkowo wcześnie objętą pomocą państwa. Władze dbały
oczywiście przede wszystkim o zabezpieczenie materialne oficerów, nie zapominano
przy tym jednak również o zwykłych żołnierzach i ich rodzinach. Pierwsze działania
w tym kierunku podjął już car Piotr I1. Przez długi czas zagadnienie to nie stanowiło poważnego problemu społecznego. Żołnierz, również inwalida, związany był
z armią praktycznie dożywotnio. Niezdolni do służby frontowej znajdowali zajęcie
w oddziałach pomocniczych, strzegli wojskowych magazynów, pełnili wartę przy
budynkach państwowych, szkolili rekrutów. Sędziwego wieku dożywali nieliczni.
Wraz ze zwiększaniem się liczebności armii i skracaniem okresu służby problem stawał się jednak poważniejszy. Konsekwencją kolejnych wojen były nowe zastępy pozbawionych środków do życia inwalidów. Powolny, ale systematyczny rozwój cywilizacyjny wpływał na wydłużenie długości życia, zaś ciężkie warunki służby w armii
sprawiały, że zwalniała ona coraz większą liczbę przedwcześnie postarzałych, często
niezdolnych do pracy mężczyzn. Do pogłębienia problemu paradoksalnie przyczyniał się również postęp w wojskowej medycynie. Na początku XX w. lekarzom udawało się już często ratować życie rannym, którzy sto lat wcześniej nie mieli szans
na przeżycie. Zachowywali oni życie, ale często urazy były na tyle poważne, że nie
mogli nie tylko utrzymać swoich rodzin, ale nawet samych siebie.
Pomoc pochodziła z dwóch źródeł. Pierwszym z nich był budżet państwa, drugim — organizacje, które dziś określilibyśmy jako pozarządowe. Do tych drugich
zaliczyć należy różnego rodzaju komitety, których działalność ukierunkowana
była na pomoc wymienionym wyżej grupom osób, a także różnego rodzaju fundacje charytatywne. Ów podział na organizacje budżetowe i pozabudżetowe nie jest
jednak klarowny, gdyż wiele komitetów i towarzystw działało niejako w zastępstwie struktur państwowych.
Weteranów armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o ich położenie, ale także status prawny, możemy podzielić na dwie kategorie: odbywających służbę na podstawie przepisów o powinności rekruckiej i powszechnego obowiązku służby wojskowej.

1

В. В. Форсова, Общественное призрение военных и их семей в дооктябрьской России,
„Вестник Российской Академии Наук” 66, 1996, nr 8, C. 750.
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Osoby należące do pierwszej grupy odbyły kilkunastoletnią bądź nawet dwudziestokilkuletnią służbę wojskową. Jeżeli więc udało im się przeżyć i wrócić w rodzinne strony, to często traktowano je jako obcych, jako przybyszów z innego świata.
Nic więc dziwnego, że ponowna adaptacja nie przychodziła powracającym łatwo.
Natomiast po wprowadzeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej żołnierze wracali do domu po 5–6 latach. Byli to więc mężczyźni jeszcze w pełni sił — pod
warunkiem oczywiście, że trudy służby nie odebrały im zdrowia.
W Rosji aż do 1867 r. inwalidzi wojenni nie mogli liczyć na zasiłki w gotówce
z budżetu państwa. Największą instytucją oferującą pomoc finansową był założony
przez cara Aleksandra I w 1814 r. Komitet ds. Rannych2. Pierwotnie miał on wspierać jedynie rannych oficerów, ale już w 1816 r. jego opieką objęto również żołnierzy
niższych stopni. Stopniowo krąg podopiecznych komitetu poszerzano o funkcjonariuszy straży granicznej i straży pożarnej poszkodowanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Jego działalność nie mogła jednak rozwiązać problemu, gdyż
nie sposób nie odnieść wrażenia, że głównymi beneficjentami działań pomocowych
byli tu ranni oficerowie.
Choć ranni szeregowcy i podoficerowie stanowili zapewne najliczniejszą grupę
uprawnionych do uzyskania wsparcia ze strony komitetu, to kwoty wydane na zapomogi dla nich stanowiły zaledwie 1/4 wydatków komitetu w tym zakresie. Poza
tym w porównaniu z zasiłkami dla oficerów wsparcie dla żołnierzy niższych stopni
było rażąco niskie. W 1815 r. wysokość zasiłku wahała się między 18 a 100 rublami
w asygnatach rocznie, a cztery lata później minimalną wysokość zasiłku podniesiono do 36 rubli. W większości przypadków komitet przyznawał najniższy możliwy
zasiłek, czyli trzy ruble miesięcznie. Wystarczało to na skromne bieżące utrzymanie,
jednak nie było mowy o możliwości pokrycia poważniejszych wydatków, jak na
przykład budowa czy remont domu. Podopieczny komitetu mógł również wybrać
pobyt w domu opieki, ale wówczas nie otrzymywał w gotówce żadnego wsparcia.
Natomiast najniższy zasiłek dla oficera był prawie dziesięciokrotnie wyższy3.
Działalność komitetu nie rozwiązywała problemu opieki nad weteranami, i to
z kilku powodów. Po pierwsze, mógł wypłacać zasiłki tylko do wysokości funduszy,
którymi dysponował, a te z różnych przyczyn nie pokrywały potrzeb4. Po drugie,
priorytetem była pomoc poszkodowanym oficerom. Choć stanowili oni zaledwie kilka procent podopiecznych komitetu, to na wsparcie dla nich wydawano 3/4 wszystkich środków. Po trzecie wreszcie, procedura otrzymania zasiłku była dość skomplikowana i wielu inwalidów nie mogło pokonać biurokratycznych barier5.
Taki stan rzeczy trwał aż do 1867 r., kiedy to inwalidzi wojenni uzyskali prawo
do zasiłku z budżetu państwa w wysokości trzech, a w przypadku wymagających
stałej opieki — sześciu rubli rocznie. Przepisy te rozciągnięto na początku lat 70.
XIX w. również na tereny Królestwa Polskiego. Aż do I wojny światowej ów trzy–
lub sześciorublowy zasiłek stanowił podstawową formę pomocy dla osób, które
2

W stulecie urodzin Aleksandra I w 1877 r. przemianowany na Komitet Aleksandrowski.
Столетие Военного Министерства. Александровский Комитет о Раненых. Исторический
очерк, ред. Д. А. Скаллон, С–Петербург 1902, С. 83–84.
4
Александровский Комитет о Раненых, [в:] Военная Энцикопедия, т. I, С–Петербург 1911,
С. 256. Przykładowo w 1853 r. okazało się, że zarządzający od 1831 r. kancelarią komitetu urzędnik przez 22 lata zdefraudował ze środków komitetu olbrzymią kwotę — prawie
950 tys. rubli.
5
Dla porównania — minimalne wsparcie dla oficera wynosiło 305 rubli rocznie.
3
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służbę wojskową rozpoczęły przed wprowadzeniem w 1874 r. powszechnego obowiązku służby wojskowej. Zmiany w tym zakresie były niewielkie i dotyczyły wybranych, nielicznych grup weteranów6.
Po 1867 r. osoby, którym przyznano zasiłek państwowy, traciły prawo do pomocy ze środków Komitetu ds. Rannych. Sytuacja zmieniła się w 1878 r. W czasie
wojny z Turcją komitet dzięki ofiarom od osób prywatnych i instytucji, a także dotacjom państwowym znacznie zwiększył swoje kapitały. Zapewne dlatego w 1878 r.
podjęto decyzję o wypłacaniu trwale okaleczonym w wyniku działań wojennych
żołnierzom — niezależnie od trzyrublowego zasiłku — wsparcia w wysokości od
39 do 84 rubli rocznie7.
Przebieg służby w armii carskiej pochodzących z Królestwa Polskiego żołnierzy
zasadniczo nie różnił się od tego, jaki stał się udziałem rekrutów z wielu innych części Cesarstwa, ale bardzo długo, bo aż do połowy lat 70. XIX w., zasady opieki nad
weteranami były inne. Zaznaczyć należy, że decydowało tu nie miejsce urodzenia
weterana, ale miejsce osiedlenia po zakończeniu służby. Jednym słowem żołnierz
pochodzący z Królestwa, który zdecydował się pozostać w Cesarstwie, podlegał rosyjskim przepisom w tym zakresie, zaś ten, który chciał pozostać lub osiedlić się nad
Wisłą — miejscowym.
Już w 1834 r. w rodzinne strony zaczęli wracać pierwsi żołnierze, których
ze względu na stan zdrowia uznano za niezdolnych do pełnienia służby nawet
w rotach inwalidzkich. Problemu nie mogły rozwiązać istniejące w Królestwie
Polskim domy opieki dla inwalidów wojennych. W pierwszej połowie XIX w.
funkcjonowały zaledwie dwa takie zakłady — w Wolborzu i Tykocinie. O ich działalności wiadomo niewiele. Zakład w Wolborzu zajmujący pomieszczenia pałacu
biskupów kujawskich z pewnością funkcjonował już w 1835 r., być może utworzono go więc niebawem po przejęciu pałacu przez władze Królestwa w 1818 r.
W informacji z 1835 r. dowiadujemy się bowiem, że choć zakład jest duży — mógł
pomieścić „dwie roty” inwalidów — nie można w krótkiej perspektywie brać
go pod uwagę jako miejsca lokowania inwalidów z armii rosyjskiej, jest bowiem
przepełniony ciężko okaleczonymi „inwalidami z dawnych wojsk polskich”. Nie
wiadomo, jak długo istniała ta instytucja, bo już na przełomie XIX i XX stulecia
w pałacu kwaterowało wojsko rosyjskie8.

6

Przykładowo 1896 r. z okazji setnej rocznicy urodzin Mikołaja I prawo do dożywotniej miesięcznej renty w wysokości pięciu rubli miesięcznie otrzymały osoby zwolnione ze służby
wojskowej przed 1 stycznia 1858 r. W 1904 r. podobne uprawnienia przyznano żyjącym jeszcze uczestnikom wojny krymskiej – weteranom obrony Sewastopola. 3–х и 6–ти рублевое
от казни пособие. Сборникъ законоположеній, с разъясненіями, о 3–хъ и 6–ти рублевом
в месяц от казны пособіи неспособным к личыому труду нижним чинам, их женам и вдовам,
о призреніи семейств нижнихъ чинов в военное время и о 5–ти руб. Николаевской пенсіи,
сост. Я.А.Р, С–Петербург 1899, С. 151–159. Руководство для штабс–офицеров и капитанов
подвеграющихся испытанию при зачислении в кандыдаты на должности уездных воинских
начальников и справочная книга для уездных воинских начальников, сост. Н. Ходорович,
С–Петербург 1910, С. 169.
7
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej cyt. APK), Komisarz ds. Włościańskich Powiatu
Olkuskiego (dalej cyt. KWPO), sygn. 283, k. 11–13, 30.
8
Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu, http://www.naukowy.pl/encyklopedia/ Pa%C5%
82ac_Biskup%C3%B3w_Kujawskich_w_Wolborzu [dostęp: 17.11.2011]. Por. również Инвалидные
дома, [в:] Военная Энцикопедия, С–Петербург 1912, т. X, с. 604–605.
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Więcej wiemy natomiast o tzw. Alumnacie Tykocińskim9. Pierwotnie było w nim
miejsce dla 12 weteranów. W 1847 r. liczbę miejsc powiększono do 23. Zakład funkcjonował do wybuchu I wojny światowej pod nadzorem gubernatora łomżyńskiego, zaś o umieszczeniu w nim decydował generał–gubernator warszawski10. W obu
zakładach było więc nie więcej niż trzysta miejsc. Działalność tych instytucji, choć
niewątpliwie ciekawa, nie mogła więc znacząco wpłynąć na całokształt problemu
opieki nad inwalidami wojennymi w Królestwie Polskim.
Dlatego podjęto decyzję o utworzeniu w Królestwie specjalnego funduszu,
z którego środków zamierzano opłacać ich pobyt w publicznych zakładach opiekuńczych11. Było to jednak rozwiązanie doraźne, gdyż również one nie mogły pomieścić wszystkich potrzebujących. Poza tym inwalidów przymuszano do wykonywania prac na rzecz przytułków. W skardze do namiestnika Królestwa Polskiego
przekonywali, że za pieniądze, jakie rząd przeznacza na ich utrzymanie, lepiej
zaopiekowaliby się nimi krewni. Dlatego w 1840 r. Rada Administracyjna wydała
postanowienie, że inwalida, który nie chce mieszkać we wskazanym przez organa
administracyjne przytułku, tylko w domu prywatnym, będzie otrzymywał na swoje
utrzymanie 10 kopiejek dziennie12. Tak było aż do lat 70. XIX w., kiedy na Królestwo
rozciągnięto przepisy obowiązujące w Cesarstwie, zaś środki z funduszu inwalidzkiego przekazano Komitetowi ds. Rannych.
Oprócz zasiłków w gotówce inwalidzi mogli liczyć również na leczenie w publicznych szpitalach na koszt wojska. Zwolnieni byli także ze wszystkich podatków
i powinności osobistych, zaś ich domy — z obowiązku kwaterunkowego.
Paradoksalnie w dużo gorszej sytuacji mogli znaleźć się żołnierze, którzy wysłużyli przepisane lata służby i w chwili zwolnienia z wojska zostali uznani za
zdrowych i zdolnych do pracy. Jeżeli zdecydowali się wrócić w rodzinne strony, to
zazwyczaj okazywało się, że albo nikt na nich nie czeka, albo rodzina i krewni traktują ich jako zbędny balast. Wracali bez pieniędzy, bez wyuczonego zawodu, często
w stanie zdrowia niewiele lepszym od tych, których uznano za inwalidów. Niewiele
do zaoferowania miało im również państwo, któremu służyli. Ich również dotyczyły wprawdzie wspomniane wyżej zwolnienia i ulgi podatkowe, ale nie dawały one
przecież dochodu, z którego można by się utrzymać.
Wprawdzie w 1850 r. wydano przepisy, które dawały weteranom pierwszeństwo
w ubieganiu się o posady państwowe, ale pula miejsc była tu ograniczona. Wiele
zależało od postawy lokalnych władz. Jedni przedstawiciele administracji rzeczywiście pomagali w szukaniu pracy, inni mieli dla byłych żołnierzy „dobre” rady,
sugerując im znalezienie sobie zajęcia i źródła dochodu na własną rękę. W stosun-

9

Był to zakład dla inwalidów wojennych, założony jeszcze w 1638 r. przez marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego.
10
Свод Военных Постановлений 1869 года (dalej cyt. СВП), издание второе, ч. II, кн. VIII,
С–Петербург 1902, с. 195; S. Wicher, Alumnat wojskowy w Tykocinie. Historia, przebudowy i konserwacja, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 2003, z. 8/9, s. 22.
11
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 16, s. 280–284.
12
Сборник законений и распоряжений Правительства относящихся до производства
единовременных и ежемесячных пособий отставным и запасным нижним чинам, солдаткам,
бывшим кантонистам, сыновьям почтовых служителей, ратникам государственного
ополчения и членам семейств лесной стражи, изд. VI, дополненое по 1–е янвяря 1900 г.,
сост. С. А. Александров, С–Петербург 1900, С. 133–134.
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kowo najlepszej sytuacji byli ci, którzy wrócili z wojska najwcześniej. Szybko zajęli
oni wszystkie wakujące posady i dla następnych zwyczajnie nie starczyło już miejsc.
Na szeroką skalę z problemem inwalidów wojennych spotkało się Królestwo
Polskie na przełomie lat 50. i 60. XIX w. Po wojnie krymskiej carat przystąpił do reorganizacji armii i zrezygnowano z poboru rekruta przeprowadzanego w Królestwie
Polskim. W 1862 r. zamieszkiwało tu ok. 26 tys. dymisjonowanych i urlopowanych
wojskowych, spośród których najmniej 30% było inwalidami. Władze Królestwa
Polskiego niezbyt chętnie pospieszyły tym ludziom z pomocą. Prowadzono działania pozorowane. Wreszcie w przypadku tych, którym udzielono wsparcia materialnego, było ono daleko niewystarczające13.
Podejście władz do tej grupy zmieniło się dopiero w czasie powstania styczniowego, kiedy wielu z nich zgłaszało się do najbliższej jednostki rosyjskiej, aby wziąć
udział w „usmierieniu miatieża”. Uznano więc, że można na nich liczyć przy umacnianiu rosyjskiego panowania w Królestwie, przede wszystkim na królewiackiej
wsi. Dlatego też postanowiono, w ramach reformy uwłaszczeniowej, obdzielić ich
ziemią. Na początku lutego 1866 r. Komitet Urządzający podjął decyzję, że gospodarstwa poduchowne o powierzchni do 90 mórg mają być przekazane do dyspozycji
komisarzy ds. włościańskich, którzy mieli podzielić je pomiędzy bezrolnych. Wśród
tych ostatnich prawo pierwszeństwa przysługiwało właśnie weteranom armii rosyjskiej. Dyrektywa nie określała szczegółów obdzielania ich ziemią, pozostawiając
tę kwestię do decyzji komisarzy ds. włościańskich, którym nakazano postępować
stosownie do lokalnych warunków.
To rozwiązanie, w praktyce dające komisarzom dużą swobodę, sprawiło, że
w poszczególnych powiatach realizacja programu obdzielania ziemią weteranów
wyglądała rozmaicie. W miarę pełniejszą informację na ten temat można przedstawić dopiero po analizie kilkudziesięciu zespołów akt pozostałych po gubernialnych
i powiatowych urzędach włościańskich.
Przykładowo w powiecie łódzkim kilkudziesięciu weteranów otrzymało działki
o areale 6 mórg, a w powiecie olkuskim — 10 mórg14. Jednak wielu nie dostało nic.
Rozczarowani pisali skargi gdzie się dało, publicznie wyrażali swoje niezadowolenie, nie szczędząc przy tym cierpkich słów pod adresem władz i samego cara.
Zamiast więc upowszechniać mit dobrego cesarza, siali ferment w lokalnych społecznościach, zaś ich los pokazywał innym mieszkańcom wsi, jaka nagroda czeka za
wierną kilkunastoletnią służbę15.
Dlaczego tak wielu weteranów nie dostało ziemi? W niektórych powiatach zapewne po prostu jej brakowało. Znacząco wpłynęła na to decyzja Komitetu Urządzającego o sprzedaży na preferencyjnych warunkach wielu majątków poduchow-

13
Szerzej por. W. Caban, Po służbie i na urlopie. Problem adaptacji dymisjonowanych i urlopowanych wojskowych w Królestwie Polskim w latach pięćdziesiątych–sześćdziesiątych XIX wieku, „Studia
Historyczne” 43, 2000, z. 2, s. 235–250.
14
W powiecie łódzkim na części gruntów majątku Smólsko utworzono „Bałkańskij Posiełok”.
W tym samym powiecie istniała również osada o nazwie Carska Wola, również zasiedlona
przez dymisjonowanych żołnierzy. Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej cyt. APŁ), Urząd
ds. Włościańskich Guberni Piotrkowskiej, sygn. 551, k. nlb.; APK, Kielecki Gubernialny Urząd
ds. Włościańskich, sygn. 6013, k. nlb.
15
S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896),
Kielce 2002, s. 279–280.
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nych osobom prawosławnym lub wyznań protestanckich, które „znajdowały się lub
znajdują w służbie rządowej wojskowej lub cywilnej”16.
Możliwe również, że wielu komisarzy nie myślało wcale o umacnianiu rosyjskiego panowania, ale o osobistych korzyściach, i ziemię dostawali przede wszystkim ci, którym rozmaitymi sposobami udało się uzyskać przychylność urzędnika.
Niewykluczone również, że Rosjan zniechęcić mogły doświadczenia z pierwszych
lat akcji. Okazywało się bowiem, że weterani, którzy otrzymywali ziemię, nie mieli
najczęściej środków na jej uprawianie i założenie gospodarstwa, a często po prostu
nie umieli pracować na roli. Zdarzało się więc, że po otrzymaniu aktów własności —
jak relacjonował gubernator piotrkowski — swoje nadziały „sprzedawali bogatym
chłopom i Żydom, albo przepili”17.
Podania o przydział ziemi składano jednak nadal. Kolejna ich fala napłynęła po
zakończeniu wojny rosyjsko–tureckiej, na przełomie lat 70. i 80. XIX w. Kilkadziesiąt
takich dokumentów złożono m.in. na ręce gubernatora kaliskiego. W odpowiedzi na
jego pismo z lipca 1882 r., w którym pytał on o możliwość przydziałów ziemi dla weteranów, naczelnicy powiatów zgodnie stwierdzili, że wszelka wolna ziemia została
już rozdana i nie dostali nawet jej ranni i zasłużeni w ostatniej wojnie żołnierze18.
Z każdym rokiem przypadków obdzielania ziemią weteranów było coraz mniej.
Mimo to ciągle uprawnieni do jej otrzymania pisali podania w tej sprawie, padając
czasami ofiarą rozmaitych naciągaczy. Tak zdarzyło się choćby w powiecie przasnyskim, w połowie lat 80. XIX w., dwóm byłym żołnierzom udało się przekonać kilkudziesięciu innych, że wystarczy napisać prośbę, a wszyscy dostaną ziemię i będą
„żyć jak gospodarze”. Zobowiązali się załatwić sprawę i zebrali na to ok. 30 rubli,
dowodząc, że nie należy żałować pieniędzy, prośba musi być bowiem „dobrze napisana”. Podobne zbiórki powtórzyli jeszcze kilka razy, zapewniając, że wszystko
idzie dobrze, a pieniądze są potrzebne na „poparcie interesu”. W końcu jednak
wszystko się wydało, a oszukani sami ukarali naciągaczy19.
Mimo tych złych doświadczeń prośby o przydział ziemi napływały do końca
XIX w. Podania te jednak najczęściej pozostawały bez odpowiedzi, bądź odpowiadano, że prośby nie mogą zostać zrealizowane z powodu braku wolnej ziemi. We
wrześniu 1890 r. interweniowała w tej sprawie przewodnicząca Warszawskiego Komitetu Pomocy Byłym Wojskowym i Ich Rodzinom Maria Andriejewna Hurko, pytając, dlaczego nawet bardzo zasłużeni weterani nie mogą liczyć na nadziały.
W odpowiedzi gubernator piotrkowski napisał, że wprawdzie rząd dysponuje
pewną ilością wolnych gruntów, ale ich rozdział — po doświadczeniach z przełomu lat 60. i 70. XIX w. — należy prowadzić bardzo ostrożnie. Zapewniał jednak,
że osoby zarekomendowane przez komitet będą mogły liczyć na nadziały gruntów
w pierwszej kolejności, prosząc jednocześnie o staranny dobór „rozsądnej liczby”
kandydatów, których osoby gwarantowałyby dobre wykorzystanie ziemi.
W ciągu następnych kilku lat rekomendacje takie napływały regularnie i trzeba
przyznać, że komitet zachował tu umiar, polecał bowiem nie więcej niż kilka osób
rocznie. Głównym kryterium doboru kandydatów nie były jednak bynajmniej umie16

Zbiór Praw. Postanowienia i rozporządzenia Rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące, t. 1, s. 207–221.
17
APŁ, Urząd ds. Włościańskich Guberni Piotrkowskiej, sygn. 551, k. nlb.
18
APŁ, Urząd ds. Włościańskich Guberni Kaliskiej, sygn. 542, k. nlb.
19
„Gazeta Świąteczna”, nr 41/1885. Autor notatki nie napisał, jaka to była kara. Zapewniał
jednak, że oszustom zapewne już na zawsze odechce się podobnych praktyk.
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jętności rolnicze ani posiadanie kapitałów na założenie gospodarstwa, ale wyznanie
i zasługi dla państwa. W praktyce na przydział mogli liczyć jedynie prawosławni
oraz kawalerowie orderu św. Jerzego20. Innym, w tym inwalidom wojennym, sugerowano podjęcie próby ubiegania się o nadziały ziemi w guberniach centralnych
Cesarstwa bądź na Syberii21.
Skala akcji obdzielania weteranów ziemią była zatem niewielka, nie mogła więc
znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej tej grupy.
O ile jednak weterani, którzy służbę wojskową rozpoczęli przed wprowadzeniem
w 1874 r. powszechnego obowiązku służby wojskowej, a opuścili szeregi w dobrym
stanie zdrowia, przynajmniej formalnie mieli szansę uzyskać jakiekolwiek wsparcie,
o tyle przenoszeni do rezerwy żołnierze, którzy służbę pełnili na podstawie nowych
przepisów, nie mogli już liczyć na żadną pomoc. Było to uzasadnione o tyle, że
w momencie zakończenia służby czynnej osoby te miały dwadzieścia kilka lat i mogły same zarobić na swoje utrzymanie.
Nie było więc mowy o nadziałach ziemi czy wyszukiwaniu pracy w instytucjach
państwowych. Wprawdzie osoby mające za sobą służbę wojskową były nadal preferowane przy obsadzie stanowisk niższego szczebla w wielu instytucjach państwowych, szczególnie w organach policyjnych, ale sam fakt wzorowego odbycia służby
wojskowej nie dawał pewności ani nawet prawa do pierwszeństwa przy zatrudnieniu w administracji państwowej. To ostatnie prawo przysługiwało dopiero podoficerom po odbyciu przynajmniej pięcioletniej służby nadterminowej22. W przypadku
żołnierzy pochodzących z Królestwa Polskiego w praktyce oznaczało to raczej możliwość zatrudnienia w głębi Cesarstwa. Jednak przepustką do takiej kariery — poza
dobrą opinią z wojska — była umiejętność pisania i czytania po rosyjsku.
Prawo do wsparcia posiadały więc w praktyce jedynie osoby, które zostały uznane za niezdolne do pracy, a uszczerbek na zdrowiu będący powodem tej niezdolności powstał w czasie pełnienia służby wojskowej lub w ciągu roku po jej zakończeniu. Natomiast żołnierze, którzy w tym terminie nie zgłosili żadnych roszczeń,
nie mogli już liczyć na żadną pomoc. Po likwidacji w 1877 r. osobnego funduszu
inwalidzkiego rozciągnięto na Królestwo Polskie przepisy dotyczące wsparcia dla
inwalidów w Cesarstwie i od tej pory w systemie opieki nad nimi nie było już żadnych różnic prawnych.
Aż do 1912 r. problem wypłaty zasiłków regulowały dwa akty prawne. Dla żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę przed 1874 r., był to ukaz z czerwca 1867 r., zaś dla
pozostałych — ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej. W praktyce
różnice między nimi nie były wielkie. Jedyna poważniejsza różnica polegała na tym,
że w przypadku pierwszej grupy weteranów prawo do zasiłku miała również — po
śmierci inwalidy — jego żona23.
Ale nawet uzyskanie tego symbolicznego w gruncie rzeczy wsparcia — o czym
przekonuje lektura dokumentów ilustrujących starania o zasiłki — nie było sprawą
prostą. Pierwszy problem stanowiło zebranie stosownych dokumentów. Najgorzej
było z dokumentami potwierdzającymi okoliczności okaleczenia. Często okazywało
się, że zaświadczenia wydane przy zwolnieniu z wojska były niekompletne. Inwalidom, a właściwie kandydatom na inwalidów, sugerowano więc, aby napisali do
20

APŁ, Urząd ds. Włościańskich Guberni Piotrkowskiej, sygn. 551, k. nlb.
Ibidem.
22
Руководство для штабс–офицеров..., С. 229–230.
23
3–х и 6–ти рублевое от казни пособие..., С. III–IV.
21
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kancelarii macierzystej jednostki. Na odpowiedź czekano nieraz ponad rok, często
nie przychodziła w ogóle24. Bardzo wiele wniosków o zapomogę odrzucano właśnie
z powodu braków lub błędów w dokumentach. Ale zgromadzenie pliku stosownych papierów było dopiero początkiem trudnej drogi. Komisje starały się wydawać jak najmniej decyzji o niezdolności do pracy, przekonując, że utrata zdolności
do pracy jest tylko częściowa bądź nie występuje w ogóle25. Okazywało się, że strata jednego oka czy usztywnienie kończyny nie były wystarczającym powodem do
uznania za inwalidę26.
Nic więc dziwnego, że wielu żołnierzy rozgoryczonych decyzją komisji przy powiatowym urzędzie ds. powinności wojskowej odwoływało się od niej do urzędu gubernialnego27, a nawet do Senatu Rządzącego28. I — co może wydawać się dziwne —
bardzo dużo tego typu odwołań było skutecznych. W wyniku uchylenia pierwotnej
decyzji i powtórnych oględzin lekarskich wielu byłych żołnierzy zostało uznanych
za niezdolnych do pracy. Świadczy to jasno o niedbałej pracy lekarzy w komisjach
powiatowych i działaniu na niekorzyść poszkodowanych. Czy jednak były to tylko
zaniedbania, czy celowe działanie? Na to pytanie nie sposób udzielić odpowiedzi.
Niewykluczone jednak, że komisjom powiatowym zalecano, aby stosowały tak ostrą
selekcję. Wszak dla państwa korzystne było wypłacanie jak najmniejszej liczby zasiłków, zaś niesłuszne postanowienia podlegały przecież zaskarżeniu i uchyleniu.
Bez odpowiedzi pozostaje natomiast pytanie, ilu inwalidów zostało w ten sposób
skrzywdzonych, gdyż nie umieli oni skorzystać ze ścieżki odwoławczej29.
Ale uznanie za niezdolnego do pracy nie oznaczało jeszcze przyznania świadczenia. Pozostawała decyzja izby skarbowej, która na podstawie przedłożonych dokumentów oceniała, czy rzeczywiście stan majątkowy nie pozwala występującemu
o świadczenie na samodzielne utrzymanie i nie ma on rodziny, która mogłaby go
przygarnąć. I tu znów zaczynały się problemy. Jeżeli żołnierz posiadał ziemię, to
izba uznawała, że ma źródło utrzymania, nawet jeżeli nie był w stanie jej uprawiać.
Z kolei jeżeli przepisał posiadaną ziemię na dzieci, to wydawano decyzje, że z tej
racji dzieci winny utrzymywać ojca i nie należy mu się zasiłek30.

24

П. П. Щербинин, Особенности социальной защиты ветеранов военной службы в Российской
империи в XVIII — начале ХХ в., „The Journal of Power Institutions in Post–Soviet Societies”
[online], Issue 6/7/2007, http://pipss.revues.org/index973.html#bodyftn7, [dostęp: 28.11. 2011].
25
APK, Kielecki Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej sygn. 109, passim.
26
AGAD, Kancelaria Generała–Gubernatora Warszawskiego (dalej cyt. KGGW), sygn. 5304,
passim.
27
W pierwszej dekadzie XX w. Kielecki Gubernialny Urząd ds. Powinności Wojskowej rozpatrywał po kilkadziesiąt takich skarg rocznie. APK, Urząd Gubernialny Kielecki ds. Powinności Wojskowej (dalej cyt. UGKPW), sygn. 1420–1832.
28
Wielu zainteresowanych nie wiedziało o takiej możliwości i sądziło, że instytucją odwoławczą jest tu warszawski generał–gubernator, i na jego ręce kierowało swe skargi. Były one
więc bez odpowiedzi odsyłane do kancelarii gubernatorów. Trudno określić, co się z nimi
dalej działo, czy zainteresowani byli w ogóle informowani o losach swych zażaleń. AGAD,
KGGW, sygn. 5391, k. 1–13.
29
Niewykluczone również, że część ze stających przed komisjami rzeczywiście była zdolna
do pracy i chciała wyłudzić świadczenie. Kolejni być może rzeczywiście zdolni byli do wykonywania lekkich prac fizycznych, rzecz w tym, że dla większości z nich takiej pracy po
prostu nie było.
30
Tak było w przypadku Franciszka Piątka z powiatu kieleckiego, któremu miejscowa izba
skarbowa odmówiła zasiłku, gdyż posiadaną ziemię przepisał na syna. Po odwołaniu Senat
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Ilu uprawnionych do otrzymywania zasiłków mieszkało na terenie Królestwa
Polskiego i jaka była wysokość świadczeń, które pobierali? Dysponujemy jedynie
wyrywkowymi danymi, dotyczącymi poszczególnych powiatów czy guberni. Przykładowo w 1909 r. w guberni łomżyńskiej prawo do trzyrublowego zasiłku miało
1249 inwalidów, a do sześciorublowego — 349. Trzyrublowe zasiłki przysługiwały
również 20 wdowom. Łącznie w 1909 r. wydano na nie 64 200 rubli31. Oczywiście
na takiej podstawie trudno o dokładne obliczenia dotyczące całego Królestwa. Skoro jednak gubernia łomżyńska dawała ok. 5% wszystkich rekrutów z Królestwa,
to ostrożnie można szacować, że te 1618 osób, pobierających renty w guberni łomżyńskiej, stanowiło również ok. 5% uprawnionych do świadczeń w Królestwie Polskim32. Można więc założyć, że w tym czasie na terenie Królestwa Polskiego mieszkało ok. 32–33 tys. osób uprawnionych do świadczeń inwalidzkich, a na zasiłki dla
nich wydawano ok. 1200 tys. rubli rocznie.
Od 1877 r. weterani z Królestwa Polskiego, którzy uszczerbku na zdrowiu doznali w czasie działań wojennych i „podczas pełnienia obowiązków służbowych”,
mogli dodatkowo liczyć na zapomogi z funduszy Komitetu Aleksandrowskiego.
Ilu ich było? W 1880 r. w całym państwie komitet miał już prawie 39 00033 podopiecznych, zaś w 1912 r. zasiłki ze środków komitetu pobierało 3423 generałów
i oficerów, 108 745 podoficerów i szeregowców i 46 812 członków rodzin żołnierzy34. W sprawozdaniach komitetu brak informacji o tym, jak wielu podopiecznych
posiadał on na terenie Królestwa Polskiego. Zapewne ich odsetek wśród wszystkich
objętych jego opieką był zbliżony do procentu żołnierzy pochodzących z Królestwa
w armii rosyjskiej. Tych ostatnich było ok. 9%, można więc szacować, że w Królestwie Polskim mieszkało w 1880 r. ok. 4, a w 1912 r. — ok. 10 tys. podopiecznych
Komitetu Aleksandrowskiego.
Na jakie wsparcie mogli liczyć? W czasie wojny rosyjsko–tureckiej dzięki dotacjom budżetowym i ofiarom od instytucji i osób prywatnych środki, którymi
dysponował ten komitet, znacznie wzrosły, równie znacznie wzrosła jednak liczba
podopiecznych. Mimo to nie tylko podniesiono kwoty zasiłków dla inwalidów wojennych, ale również zdecydowano, iż będą one wypłacane niezależnie od tego, czy
uprawniony pobiera pieniądze ze skarbu państwa.
Niebawem po zakończeniu wojny rosyjsko–tureckiej zmieniono również wysokość przyznawanej pomocy, uzależniając ją od rozmiaru uszczerbku na zdrowiu
i stopnia wojskowego. Objętych opieką komitetu podzielono na trzy grupy:

Rządzący przyznał rację Piątkowi, uznając, że posiadający pięcioro małoletnich dzieci syn nie
ma obowiązku go utrzymywać. APK, UGKPW, sygn. 1875, passim. Por. też AGAD, KGGW,
sygn. 5304, k. 65–66.
31
Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej cyt. APB), Izba Skarbowa Łomżyńska,
sygn. 354, k. 13.
32
Nie można oczywiście wykluczyć, że żołnierze pochodzący z guberni łomżyńskiej mieli
w wojsku albo szczególne szczęście, albo pecha, i przyjęte przez nas założenie jest całkowicie
błędne. Jeżeli tak, to można przypuszczać, że szacunki te będą raczej zaniżone, choćby dlatego, że rezerwiści z guberni łomżyńskiej nie brali udziału ani w wojnie rosyjsko–tureckiej, ani
rosyjsko–japońskiej.
33
В. В. Форсова, op. cit., с. 756.
34
Е. Баева, Н. Иванова, Благотворительное комитеты и первая мировая война, „Научно–
технический Вестник. Гуманитарные и экономичецкие проблемы”, выпуск 24, Санкт–
Петербург 2006, С. 51.51.
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I — zupełnie niezdolny do pracy, wymagający stałej opieki — 84 ruble rocznie;
II — zupełnie niezdolny do pracy — 57 rubli rocznie;
III — częściowo niezdolny do pracy — 39 rubli rocznie35.
W przypadku podoficerów zasiłki te wynosiły odpowiednio 90, 63, 48 rubli rocznie36. Podwyższone zasiłki przysługiwały jednak tylko rannym. Szeregowiec zwolniony z wojska z powodu choroby mógł ze strony Komitetu Aleksandrowskiego
liczyć jedynie na zasiłek w wysokości 18 rubli rocznie, niezależnie od stopnia niepełnosprawności37.
Podania o przyznanie wsparcia składano na ręce powiatowego naczelnika wojskowego, który przesyłał je do centrali komitetu38. Do podania należało dołączyć:
świadectwo o odbyciu służby wojskowej i okolicznościach poniesienia uszczerbku
na zdrowiu, opinię komisji lekarskiej o stanie zdrowia, zaświadczenie władz policyjnych o sytuacji majątkowej oraz świadectwo, że nie toczy się postępowanie śledcze ani sądowe, w którym inwalida występowałby w charakterze podejrzanego albo
oskarżonego. W podaniu należało zaznaczyć, gdzie inwalida będzie mieszkał i za
pośrednictwem jakiej izby skarbowej chce otrzymywać zasiłek39.
I w tym wypadku otrzymanie zasiłku nie było jednak sprawą łatwą. Po zakończeniu wojny z Turcją okazało się, że nie tylko zainteresowani, ale i lokalna administracja sądziła, że pomoc przysługuje nadal tylko z jednego źródła. Osoby, które
mogły skorzystać ze wsparcia komitetu, bądź w ogóle nie składały podań o pomoc,
bądź nie były one przyjmowane40. W tej sytuacji zarząd Komitetu Aleksandrowskiego
w porozumieniu z ministerstwem spraw wewnętrznych polecił funkcjonariuszom
policji osobiście informować inwalidów o przysługujących im prawach, zrzucając
na nich jednocześnie odpowiedzialność za ewentualne zaniedbania w tym zakresie.
Dzięki temu krąg objętych opieką komitetu osób znacznie się rozszerzył41.
Oczywiście nie wszystkim udawało się pokonać biurokratyczne problemy, jednak trud się opłacał. Trzy– lub sześciorublowy zasiłek rządowy wystarczał w zasadzie jedynie na pokrycie kosztów wyżywienia i bardzo skromnego utrzymania
inwalidy, ale powiększony o pieniądze z funduszy Komitetu Aleksandrowskiego
pozwalał już na całkiem przyzwoite życie, zwłaszcza na wsi. Niezdolny do pracy
inwalida mógł bowiem otrzymać łącznie 93, a wymagający stałej opieki — nawet
156 rubli rocznie. Taki zasiłek dawał nadzieję, że inwalida przynajmniej nie będzie
dla swoich bliskich ciężarem.

35

APK, KWPO, sygn. 283, k. 11–13, 30. Dwóm żołnierzom z guberni kieleckiej, którym przyznano 39–rublowe zasiłki, potrącono od razu po 26 kopiejek na „koszta pocztowe”, mimo
iż korespondencja Komitetu Aleksandrowskiego była z opłat pocztowych zwolniona. APK,
Rząd Gubernialny Kielecki (dalej cyt. RGK), sygn. 9680, 9681, passim.
36
APK, KWPO, sygn. 283, k. 13–14. Dla porównania: pułkownik z uszczerbkiem na zdrowiu
III kategorii dostawał 305, a kapitan 265 rubli rocznie.
37
APK, Izba Skarbowa Kielecka (dalej cyt. ISK), sygn. 322, k. nlb.; APK, KWPO, sygn. 283, k. 29–31.
38
Inwalidzi, którzy rozpoczęli służbę przed wprowadzeniem ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, podania składali w urzędzie gubernialnym.
39
APK, RGK, sygn. 9680, 9681, passim; APK, KWPO, sygn. 283, k. 30.
40
П. П. Щербинин, Особенности социальной защиты...
41
AP Radom, Kancelaria Gubernatora Radomskiego, sygn. 145, k. 7; П. П. Щербинин,
Особенности призрения военных инвалидов и членов их семей в России в XVIII–начале ХХ в.,
„Вестник Воронежского Государственного Университета. Серия Гуманитарные Науки”
2005, nr 2, С. 229.
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W tak „komfortowej” sytuacji była jednak nieliczna grupa najciężej poszkodowanych. Ponad 80% podopiecznych komitetu zaliczono bowiem do grupy „częściowo
niezdolnych do pracy”. Otrzymywali oni zasiłek w najniższej wysokości, poza tym
często z powodu „częściowej zdolności do pracy” nie przyznawano im trzyrublowego zasiłku rządowego.
Impulsem do zmian stała się dopiero wojna rosyjsko–japońska. Jednym z jej rezultatów był powrót do domów ponad stu tysięcy inwalidów. System opieki nad
nimi po raz kolejny okazał się niewydolny. Sytuację pogarszało dodatkowo zamieszanie towarzyszące demobilizacji armii i wydarzenia rewolucyjne. W rezultacie
wielu inwalidów wypuszczono do domów nie tylko bez rąk i nóg, ale i bez pieniędzy i dokumentów. A gdy udało im się wrócić w rodzinne strony, w różnych
miejscach słyszeli: „udowodnij, że zostałeś ranny na wojnie”. Pisali więc pisma do
pułków, w których służyli, ale odpowiedzi, jeżeli w ogóle przychodziły, to po kilkunastu miesiącach albo nawet kilku latach. I nie zawsze były dla petenta korzystne.
Dlatego wielu z nich żebrało. Początkowo wspierano ich dość chętnie, potem jednak — wraz z upływem czasu — ofiarność ludzka malała42.
Prace legislacyjne trwały jednak dość długo i odpowiednia ustawa wydana została dopiero 25 czerwca (8 lipca) 1912 r.43 Stanowiła ona uzupełnienie nowej ustawy
o powszechnym obowiązku służby wojskowej i wraz z nią weszła w życie 1 (14)
stycznia 1913 r. Objęto nią jednak żołnierzy, którzy ponieśli w wojsku uszczerbek na
zdrowiu od rozpoczęcia wojny rosyjsko–japońskiej.
Na jej podstawie inwalidzi wojenni uzyskali prawo do zasiłków z budżetu państwa w wysokości — w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu — od 36 do
216 rubli rocznie, tracąc jednocześnie możliwość korzystania ze wsparcia Komitetu
Aleksandrowskiego44. Nowe rozwiązania dotyczyły jednak tylko poszkodowanych
podczas ostatniej wojny i po jej zakończeniu. W przypadku inwalidów z Królestwa
Polskiego zmiany te nie miały jednak większego znaczenia, gdyż osoby, którym
przyznano zwiększony zasiłek, pobierały go jedynie do czasu opuszczenia przez
Rosjan Królestwa Polskiego, więc nie dłużej niż dwa lata.
Po zakończeniu wojny z Japonią podjęto również pierwsze próby aktywizacji
zawodowej inwalidów wojennych, poprzez organizowanie dla nich kursów nauki
zawodu i wyszukiwanie posad państwowych. Efekty tych działań były jednak minimalne. Dotkliwie brakowało protez i były bardzo drogie45.
Tradycyjnie część inwalidów znajdowała pracę w instytucjach państwowych,
ale dotyczyło to wyłącznie tych o nieznacznym uszczerbku na zdrowiu. Wyszukiwaniem miejsc pracy dla inwalidów poszkodowanych w tej wojnie zajmował
się specjalny komitet, działający pod honorowym patronatem carycy Aleksandry
Fiodorowny. Komitet ów przyjmował podania weteranów wojny ubiegających się
o zatrudnienie, a państwowe urzędy i przedsiębiorstwa miały zgłaszać do jego oddziałów wakujące posady. Ślady jego działalności obserwujemy również na terenie
Królestwa Polskiego.

42

П. П. Щербинин, Особенности социальной защиты...
Уставы о воинской повинности дополненые всеми позднейшими узаконениями по 1 июнья
1913 г., составил П. П. Лебедев, С–Петербург 1913, С. 81–108.
44
Ibidem, С. 82–83. APŁ, Urząd Poborowy Guberni Kaliskiej, sygn. 147, k. nlb.; Е. Баева,
Н. Иванова, Благотворительное комитеты..., С. 51.
45
П. П. Щербинин, Особенности социальной защиты...
43
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Na podstawie dokumentów z terenu guberni radomskiej możemy stwierdzić,
że większość inwalidów ubiegała się o pracę na kolei46, ale komitet ułatwiał również zatrudnienie w innych miejscach. Dzięki jego poparciu weteranów zatrudniono
m.in. na posadach strażnika więziennego, gajowego w lasach Księstwa Łowickiego
czy sprzedawcy w sklepie monopolowym47. W roku 1907 zajęcie uzyskało w ten
sposób jednak zaledwie 13 osób48. Ta niewątpliwie cenna inicjatywa nie mogła więc
rozwiązać problemu. Zapewne niewiele lepiej było w kolejnych latach, bo w 1908 r.
w całym Cesarstwie komitet znalazł pracę dla mniej niż 1500 żołnierzy49. Nie wiadomo, czy urzędy nie informowały o wolnych miejscach, czy po prostu ich nie było,
czy wreszcie sami inwalidzi nie wiedzieli o istnieniu komitetu i nie składali podań
o pracę.
W zasadzie dopiero w czasie I wojny światowej w Rosji na szerszą skalę podjęto inicjatywy mające na celu społeczną i zawodową aktywizację inwalidów wojennych. Uczono ich czytać i pisać, organizowano kursy rzemieślnicze. Nie były to
jednak działania kompleksowe i skoordynowane, a poza tym często brakowało na
nie pieniędzy, nie mogły więc zmienić złej sytuacji50.
Podsumowując charakterystykę organizacji pomocy dla byłych żołnierzy,
a przede wszystkim osób, którym służba wojskowa zabrała zdrowie i zdolność do
pracy, należy stwierdzić, że pomoc ta była niewielka, a w dodatku często przychodziła z opóźnieniem i nie docierała do wszystkich potrzebujących. Jeżeli więc inwalidzi nie mieli innych środków do życia, oni sami, a także ich rodziny najczęściej
egzystowały na granicy głodu. Choć nie przyznawano tego oficjalnie, nie sposób
oprzeć się wrażeniu, że państwo traktowało tę grupę jako balast dla budżetu i czyniło wszystko, aby wydatki na ten cel były jak najmniejsze. Świadczą o tym nie tylko
mizerne kwoty zasiłków, ale i skomplikowane procedury ich przyznawania, a także
działalność samej administracji, która zdawała się robić wszystko, aby krąg uprawnionych do otrzymania pomocy był jak najwęższy.

46
APR, Rząd Gubernialny Radomski II (dalej cyt. RGR II), sygn. 2389, k. 47, 302, 383. Przykładowo dzięki poparciu komitetu Józef Podpora, kawaler orderu św. Jerzego, został konduktorem na stacji w Kielcach z pensją 180 rubli rocznie.
47
APR, RGR II, sygn. 2389, k. 2, 101–103, 145; APK, Kancelaria Gubernatora Kieleckiego,
sygn. 2411, k. nlb.
48
APR, RGR II, sygn. 2389, k. 409.
49
Александра Федоровна в: Военная Энцикопедия, т. I, С–Петербург 1911, С. 244.
50
П. П. Щербинин, Особенности социальной защиты...
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Starość weteranów na emigracji we Francji
w XIX wieku

R

ozważania te są wynikiem badań nad życiem społecznym emigracji polskiej we
Francji w XIX w. Ich rezultaty opublikowano w pracy pt. Weterani powstań narodowych w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu (Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011).
Podstawą źródłową niniejszego artykułu są głównie akta z Biblioteki Polskiej w Paryżu i Zakładu św. Kazimierza w Paryżu, w tym przede wszystkim tzw. księgi weteranów; poza tym spisy, akta finansowe i korespondencja.
Na wstępie trzeba postawić pytanie: kim był weteran? Czym była starość weterana na emigracji? Weteran (łac. veteranus, od veteris: stary) to, jak wiadomo, zasłużony
w walkach żołnierz, który zakończył czynną służbę wojskową. W II Rzeczypospolitej
słowo „weterani” odnosiło się przede wszystkim do uczestników powstania listopadowego 1831 r., Wiosny Ludów 1848 r. i powstania styczniowego 1863 r., którym
przyznano honorowe stopnie podporuczników Wojska Polskiego i stałe, dożywotnie
pensje. W XIX w. z zasady byli to żołnierze i oficerowie polscy. Znamy jednak liczne
wyjątki. Okazuje się, że nie zawsze byli nimi wojskowi, nie zawsze też mężczyźni.
Pojęcie „weteran” upowszechniło się w czasach Wielkiej Emigracji i miało dowartościować uczestników powstania 1831 r. żyjących często w biedzie i opuszczeniu. Gdy tak oczekiwany powrót do ojczyzny się przeciągał, uczestnicy powstania
się starzeli, a problem narastał, ponieważ przybywali aktywiści kolejnych konspiracji i zrywów narodowowyzwoleńczych — z lat 1846–1848 i 1863.
Ciężkie warunki życia na emigracji były przyczyną powstawania różnego rodzaju instytucji opiekuńczych i dobroczynnych. Ich dzieje nie są bliżej znane. Miały one
najczęściej charakter doraźny i indywidualny. I tak w 1845 r. funkcjonował w Paryżu „domek schronienia”, opłacany przez Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, prowadzony przez księdza Edwarda Duńskiego1. Przebywało tam od 8 do
14 emigrantów. Zasady porządkowe obowiązujące w domu były dość surowe. Nie
wolno było tam przynosić żadnych trunków, grać w karty, prowadzić „dyskusji
gorszących, niemoralnych, wrzaskliwych” czy wychodzić z domu bez zezwolenia2.

1

Ksiądz Edward Duński (1810–1857), powstaniec z 1831 r., emigrant, uczestnik wyprawy
Zaliwskiego. Przyjął święcenia w 1842 r.; S. Pigoń, Duński Edward, Polski słownik biograficzny
(dalej cyt. PSB), t. 6, Kraków 1948, s. 5–6.
2
Biblioteka Polska w Paryżu (dalej cyt. BPP), akc. 2513, Protokół posiedzenia Towarzystwa
Dobroczynności Dam Polskich 1845 roku, t. 12, s. 22, 29, 90.
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Inicjatywa powołania stałego zakładu dobroczynnego, którego głównym zadaniem miała być opieka nad weteranami i sierotami polskimi, wyszła z kręgu Hotelu Lambert i Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich. Na jedno z posiedzeń
Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich 8 grudnia 1845 r. z udziałem księżnej
Czartoryskiej, Sapieżyny i Wirtemberskiej, zaproszone zostały „Siostry Miłosierne”
[szarytki — J.S.] — „świeżo tu schronione z krainy ucisku: T. Mikułowska, to w celu
przyjrzenia się z bliska pracom Towarzystwa, podzielenia ich i pobłogosławienia.
Później Siostry mają objąć w swój zarząd zakładający się za staraniem Ks. Ks. Czartoryskich nowy Dom Przytułku dla Dzieci i Starców Polskich w Emigracji [...]”3. Od
początku w działalności Zakładu obecne były dwie formy opieki — nad weteranami
i młodocianymi sierotami.
Zakład został otwarty 6 stycznia 1846 r. przy ulicy Ivry w okolicy ogrodu publicznego (Jardin des Plantes). Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w znacznym stopniu finansowało działalność Zakładu św. Kazimierza. Na jego posiedzeniach z reguły była obecna siostra Mikułowska lub siostry przez nią delegowane.
Towarzystwo w zamian za wsparcie pieniężne uzyskało prawo do proponowania
protegowanych weteranów, którzy mieli zostać umieszczeni w Zakładzie. Pierwszym podopiecznym zarejestrowanym 1 maja 1852 r. w księdze weteranów Zakładu
został pułkownik Józef Zaliwski. Miał wówczas 55 lat, ale jego stan fizyczny i psychiczny po wieloletnim pobycie w austriackim Kufsteinie był fatalny.
Do 1870 r. Zakład rozwijał się pomyślnie. Jak pisano w „Roczniku Towarzystwa
Historyczno–Literackiego w Paryżu”: „Opieka Boża nad Zakładem jest widoczna;
w styczniu 1866 r. przyłączony do niego został dom drugi położony w Juvisy o pół
godziny drogi koleją żelazną od Paryża; ma duży ogród z cienistymi drzewami i kaplicą [...]. Dzisiaj mieści się już w nim dziesięciu weteranów naszych. Dom nosi
nazwanie domu św. Stanisława [...]”4.
W 1868 r. w Zakładzie kierowanym przez siostrę Mikułowską i prowadzonym
przez nią z pomocą 15 sióstr przebywało 22 weteranów i 70 dziewcząt oraz 18 weteranów i 10 chłopców w wieku 4–8 lat w Juvisy w domu św. Stanisława.
Według „Rocznika Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu” po oblężeniu Paryża na przełomie lat 1870 i 1871: „wszystko wróciło do stanu dawnego;
dom św. Kazimierza liczy 22, a dom św. Stanisława w Juvisy 11 weteranów naszych;
chłopczyków w tym ostatnim zakładzie mieści się 15, dziewczynek w domu paryskim 50. Sióstr obsługujących zakład pod przewodnictwem matki Mikułowskiej jest
13. Środki tylko jakimi rozporządzał Zakład umniejszyły się znacznie; wypłacana
dawniej przez miasto i z ministerstwa oświecenia pomoc ustała zupełnie i rząd daleko mniej niż połowę dawniejszych subsydiów na ten rok zapewnił; weterani nasi
pobierają zaledwie część trzecią tego co im wypłacano dawniej [...]”5.
W 1873 r. znajdowało się w Zakładzie 22 starców w Paryżu i 11 w Juvisy.
W 1877 r. w Zakładzie św. Kazimierza prowadzonym przez 12 sióstr było 21 weteranów, w Domu św. Stanisława w Juvisy — 13. W 1900 r. weteranów — 19 w Paryżu, 13 w Juvisy, 60 dzieci w Paryżu, 23 chłopców w Juvisy, domowników — 86. Od
3

BPP, akc. 2513, Protokoły Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu 1865–1906,
t. 12, s. 228.
4
„Rocznik Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu” (dalej cyt. RTHL), r. 1866, Paryż 1867, s. XLI.
5
RTHL, r. 1870–1872, Poznań 1872, s. XVIII.
6
BPP, akc. 2740, Zakład św. Kazimierza i Misja Polska w Paryżu.
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początku XX w. Zakład przeżywał rosnące trudności finansowe; w 1906 r. z tego powodu zlikwidowano jego filię w Juvisy. Jeszcze w 1913 r. było w Zakładzie 17 weteranów, 7 kobiet, ponadto 35 dziewcząt i 7 chłopców; liczbę sióstr ograniczono do 77.
Informacje o liczbie weteranów w Zakładzie nie są pełne. Przypuszczać można, że
nie wszyscy pensjonariusze byli rejestrowani w księgach weteranów, które znajdują
się tam do dziś. Prawdopodobnie nie obejmują one bliżej nieznanej liczby emigrantów, którzy najczęściej z powodu nagłej choroby znaleźli się w dramatycznej sytuacji
życiowej i w efekcie w Zakładzie, jak na przykład doktor i poseł na Sejm 1831 r. Antoni Hłuszniewicz (1793–1861), który tam zmarł w 1861 r.8 Poza nielicznymi przypadkami możemy w zasadzie uznać, że przeciętny pensjonariusz Zakładu to mężczyzna,
były wojskowy i człowiek stary, a więc regulaminowo, co najmniej 65–letni. Można
powiedzieć, że starość była naturalnym stanem znajdujących się tam weteranów.
Tabela 1. Liczba weteranów w Zakładzie św. Kazimierza w latach 1851–1913
Rok

Zakład św. Kazimierza

Dom św. Stanisława w Juvisy

1851
1860

Ogółem
12

14

14

1866

15

1868

22

18

40

1869

22

18

40

1870

22

11

33

1871

22

11

33

1873

22

11

33

1877

21

13

34

1882

32

1883

18

17

35

1884

18

17

35

1900

19

13

32

1901

19

13

32

1913

17

17

Źródło: obliczenia własne.

Określenie struktury zawodowej weteranów jest skomplikowane z uwagi na
dwoistość informacji wynikającą z faktu, że weterani udawali się do Zakładu pod
koniec życia, wiele lat po przybyciu do Francji. Mieli często już wtedy za sobą okres
pracy zawodowej. Stąd niektóre informacje dotyczą ich zawodu wyuczonego i wy7

BPP, akc. 2429, nlb.
BPP, akc. 2342, nlb.; M. Tyrowicz, Hłuszniewicz Antoni (1793–1861), PSB, t. 9, Wrocław 1960–
1961, s. 550–551.
8
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konywanego już we Francji. Podawano też swój zawód (najczęściej stopień wojskowy) w chwili przybycia do Francji. Niektórzy określali się tylko jako „uchodźcy”.
Ogólne dane liczbowe dla okresu 1851–1913 wskazują na obecność w Zakładzie
co najmniej 437 osób. W ramach tej zbiorowości dysponujemy danymi o pochodzeniu społecznym i zatrudnieniach 332 weteranów, w tym 20 kobiet. Najwięcej było
weteranów powstania listopadowego; w nieco mniejszym zakresie przyjmowano tu
uczestników powstania styczniowego.
Struktura zawodowa wskazuje na dominację elit pochodzenia krajowego; analizowana zbiorowość nie odbiega przy tym od przekroju społecznego Wielkiej Emigracji. Według określenia Aliny Witkowskiej weterani „tworzyli miniaturę polskiej
społeczności emigracyjnej”9. Najbardziej charakterystyczna cecha struktury społecznej tej grupy, skądinąd oczywista, to dominacja byłych wojskowych, a wśród
nich oficerów. W tej grupie mamy aż trzech generałów (Tomasz Konarski, Józef
Wysocki, Aleksander Waligórski). Z kolei wśród ogółu wojskowych ponad połowę
stanowią młodsi oficerowie — kapitanowie i porucznicy (88).
Wśród „cywilnych” czy raczej niewojskowych pensjonariuszy znalazło się
dwóch książąt (Wincenty Grzymała i Henryk Lanckoroński) i ośmiu księży. Zwraca
uwagę duża liczba zawodów inteligenckich, takich jak nauczyciele, urzędnicy, aptekarze, a wręcz zdumiewa nadzwyczajna liczebność powołań artystycznych. Było
między weteranami aż siedmiu malarzy (i to artystów, jak to zaznaczano!), ośmiu
literatów i dziennikarz, dwóch pianistów (jeden określił się jako „pianista–kompozytor”) i trzech fotografów, w sumie ponad 20 osób! Weterani byli w przeważającej
większości osobami wyznania katolickiego i narodowości polskiej. Nieliczne wyjątki to prawosławni, ewangelicy i Żydzi. Byli między nimi również działacze organizacji emigracyjnych, takich jak Towarzystwo Literackie Polskie czy Biblioteka
Polska (Wojciech Grzymała, Mikołaj Kubalski, Tomasz Olizarowski i inni).
Na oddzielną uwagę zasługuje co najmniej 20 kobiet przebywających w Zakładzie. Były to najczęściej wdowy po weteranach (Maria Markiewicz, Łucja Przewłocka, Sierzputowska), członkinie rodzin weteranów, jak Jadwiga Rybińska — córka
gen. Macieja Rybińskiego, ostatniego wodza naczelnego powstania listopadowego10,
czy krewni osób zasłużonych dla emigracji (Blanka Dering (Deryng), córka Leopolda Dering)11. Kobiety były w większości osobami bez zawodu (10 na 14). Do pracy
przyznały się dwie nauczycielki, w tym jedna gry na pianinie oraz jedna artystka.
Jedna z mieszkanek Zakładu wymieniła zawód „domowy”.
Porównując skład społeczny weteranów Zakładu św. Kazimierza i kolonii polskiej w Paryżu w 1891 r., wśród której dominowali arystokraci, a następnie lekarze
i urzędnicy12, można stwierdzić, że był on dużo bardziej demokratyczny. Zakład był
bowiem głównie ostatnią ostoją ubogich emigrantów.

9

A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997, s. 85.
Z. Zacharewicz, Rybiński Maciej (1784–1874), PSB, t. 33, s. 340–348.
11
Blanka Dering (Deryng), ojciec Leopold Dering (1812–1897), podporucznik w powstaniu
listopadowym; BPP, sygn. 738, k. 3–4, 5; sygn. 755, k. 687–688; R. Bielecki, Słownik biograficzny
oficerów powstania listopadowego, t. 1: A–D, Warszawa 1995, s. 364.
12
Obliczeń takich dokonał W. Śladkowski, Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980,
s. 20.
10
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Życie w Zakładzie
Życie w Zakładzie miało uregulowany i jednostajny charakter odmierzany w największym stopniu regulaminem i godzinami posiłków. Statut z 1869 r. stanowił:
„Siostry Miłosierdzia św. Kazimierza chcąc poświęcić usługi swoje Rodakom, postanawiają za zezwoleniem Zwierzchności duchownej dać schronienie w swoim klasztorze dwunastu weteranom. Do ich przyjęcia następne kładą się warunki:
„Opłata roczna za mieszkanie, opał, utrzymanie, pranie i inne starania i wygody, nie może być mniejsza nad 400 fr. Na pierwsze zaś oporządzenie w pierwszym
roku fr. 200. Przyjmowani tylko będą 65–letni starcy13 lub chorzy za świadectwem
lekarza. Każdy weteran ma być przedstawiony przez księcia Adama Czartoryskiego, lub w jego zastępstwie przez osobę przezeń wskazaną. Przyjęty zapewnione ma
dożywocie lub przynajmniej 10–letnie utrzymanie. Szanowny Weteran zastosować
się we wszystkim zechce do prawideł przez Zgromadzenie przyjętych. Wszelkie żądania ma przedstawiać swoim Opiekunom.
Przełożona może każdego czasu oddalić Weterana z domu, a na jego miejsce
innego przyjąć za przedstawieniem Opiekuna14. Łatwo zdaje się serca miłosierne
uczują potrzebę przyjść w pomoc tym szanownym starcom, którzy dla usługi kraju w nędzy i tęsknocie pędząc tyloletnie tułactwo upraszają o przytułek na starość
i o cichy zgon w domu Bożym”15.
W praktyce dostać się do Zakładu było niełatwo, jak to pokazuje przykład Michała Słomczewskiego, którego znajomy radził w 1890 r., jak napisać list do siostry
Mikułowskiej i co takie pismo powinno zawierać. Zdaje się, że najważniejsza była
deklaracja, że chciałby on uzyskać status „płacącego weterana”16. Często potrzebna
była protekcja, a przede wszystkim wskazanie źródeł finansowania pobytu.
Weteranów obowiązywał regulamin, którego złamanie groziło wydaleniem
z Zakładu. Zalecał on m.in.:
1/ Weterani powinni być obecni w sali jadalnej o oznaczonych godzinach. Nie
będą dawane potrawy w innych godzinach.
2/ Gdy Weteran życzyłby sobie zjeść śniadanie lub obiad w mieście, zawiadomi
o tym Siostrę Przełożoną lub jej zastępczynię.
3/ Brama Zakładu zamknięta jest w zimie o godzinie 8–ej, a w lecie o 8 1/2.
4/ Weterani powinni postępować przyzwoicie, unikać rozpraw hałaśliwych i nie
oddalać się w związkach między sobą od ścisłej grzeczności.
5/ Oni się nie mają mieszać pod żadnym pozorem w kwestie administracyjne. Nie
będą używać do ich spraw osobistych służby Zakładu. [...]17.
13
W praktyce było różnie — na przykład wspomniany Józef Zaliwski miał 55 lat, Bronisław
Siedlecki, weteran powstania styczniowego — 52 lata.
14
Konstanty Szemioth (1827–1901) został usunięty w 1896 r. z Zakładu. Według jednej z wersji
za to, „że nie chciał on łazić na mszę i do spowiedzi”, a według pamiętników B. Limanowskiego — Szemioth został wydalony z Zakładu „za nieprzyzwoite zachowanie się względem
zakonnic”. Przeniósł się następnie do domu doktora Henryka Gierszyńskiego w Ouarville, ale
po kłótniach i stamtąd się wyniósł; W. Śladkowski, Wysepka polska we Francji. U Marii i Henryka
Gierszyńskich w Ouarville 1878–1930, Lublin 2005, s. 129; J. Szczepański, Weterani powstań narodowych w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu, Warszawa 2011, s. 190.
15
BPP, sygn. 928, Zakład św. Kazimierza 1864–1931.
16
BPP, sygn. akc. 2613, nlb.: Dokumenty osobiste, korespondencja i inne materiały Michała
Słomczewskiego; J. Szczepański, op. cit., s. 182–184.
17
BPP, akc. 2740, Zakład św. Kazimierza i Misja Polska w Paryżu.
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Co można było posiadać w Zakładzie? Najczęściej poza rzeczami ściśle osobistymi wzmiankowane były książki. I tak — nieźle sytuowany Michał Słomczewski
(1818–1893) pozostawił po sobie: łóżko z pościelą, dwa stoliki, fotel, trzy krzesła,
etażerkę na książki, dwa paltoty, cztery surduty, kapelusz, parę bucików, 16 koszul,
24 chustki, 18 par pończoch i duży zbiór książek18.
Jan Nepomucen Janowski (1803–1888), działacz demokratyczny, „czując zbliżającą się śmierć wysłał swe książki i papiery do dr Henryka Gierszyńskiego [...]. Obawiał się by nie zostały spalone dla porządku przez siostry św. Kazimierza z Juvisy”19.
Monotonię dnia codziennego ujętego w karby regulaminu ubarwiały święta,
uroczystości religijne czy... pogrzeby. Sporadyczną rozrywką były przedstawienia
teatralne inscenizowane przez dzieci z udziałem weteranów. W 1910 r. Choinkę połączoną ze śpiewem i deklamacjami urządziło w Zakładzie Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne — Sokół20.
Ale najważniejsze były ograniczone w tych warunkach kontakty ze światem zewnętrznym. Wspomniany Jan Nepomucen Janowski 9 listopada 1883 r. pisał do Henryka Gierszyńskiego z Juvisy z prośbą, by przyjechał do niego — „do naszej pustelni,
dokąd z Paryża jedzie się trzy kwadranse koleją żelazną”. Ponownie zwracał się do
niego 12 października 1884 r. z podziękowaniem za prezent i wino: „Ta butelka prawie
wypróżniona, bo wypadało mi poczęstować stojącego obok mnie księdza Majewskiego, jedną z siostrzyc [...] i dwóch jeszcze podobnych mi dziadów. Inne butelki będę
z kolei pomału wypróżniał [...]”. 31 grudnia 1884 r. i 12 marca 1885 r. dziękował za butelki wina, a 14 lipca 1885 r. pisał, jak cieszy się z nielicznych wizyt: „Stękam, kwękam,
nudzę się [...]”. 16 listopada 1887 r. w liście pisanym z pomocą kolegów do Wł. Łuszczkiewicza żalił się na trwające od 22 lat osłabienie wzroku i pamięci, stwierdzając, że jest
„kaleką na obie nogi, wyłamane w udach”, częściowo pozbawionym wzroku21.
Tę potrzebę odwiedzin przez rodaków, traktowaną niekiedy jako rodzaj patriotycznej pielgrzymki, najlepiej wyraził poeta Zakładu Tomasz Olizarowski w wierszu z 1874 r. pt. Do Polek nawiedzających starców w Domu św. Kazimierza w Paryżu:
Anielskich serc potrzeba, by do nas przychodzić,
Do nas znękanych troską, tęsknotą, żałobą,
Tułactwem, niedostatkiem, wiekiem i chorobą [...]22.

Można chyba stwierdzić, że najbardziej dokuczały tym ludziom, tak doświadczonym przez los i wiek, tęsknota za krajem i osamotnienie. Tylko nieliczni mogli i chcieli wrócić do kraju, tak jak kapitan Feliks Przybysławski, który skorzystał
z amnestii carskiej w 1856 r. W przypadku amnestii niezależnie od jej zasad ogólnych, trzeba było jeszcze starać się o zgodę indywidualną na powrót. Większość
weteranów, podobnie jak ogół emigrantów, uważała to za czyn hańbiący.
18

BPP, sygn. akc. 2613, nlb.: Dokumenty osobiste, korespondencja i inne materiały Michała Słomczewskiego; J. Szczepański, op. cit., s. 182–184. Rachunki z księgarń wykazują duże
sumy; w latach 1891–1893 było to co najmniej 900 fr. za dzieła polityczne, filozoficzne i ekonomiczne — niemieckie i angielskie, w tym Goethego, Mickiewicza, Biblię, słownik języka
polskiego, Wstęp do wykładu matematyki, Hoene–Wrońskiego i inne.
19
BPP, akc. 2712; J. Szczepański, op. cit., s. 107–110.
20
T. Sivert, Polacy w Paryżu, Warszawa 1980, s. 13–14.
21
BPP, akc. 2712, k. 6–7 nn.; J. Szczepański, op. cit., s. 107–110.
22
BPP, sygn. 102/t. 6, s. 347.
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Zygmunt Krasiński w lipcu 1848 r. pisał: „Zwiedziliśmy i te miejsca, gdzie się
przytuliły polskie szczątki i wspomnienia. Tak raz z panią Delfiną [Potocką — J.S.]
byliśmy w szpitalu Ś–go Kaźmierza [...]”23. Według Jana Lorentowicza w środowisku
młodych socjalistów na przełomie XIX i XX stulecia w modzie były wycieczki w okresie świąt do „Dziadziusiów” z podarkami żywnościowymi. Dla młodych socjalistów
„Dziadziusiowie” byli żywym łącznikiem pokoleń w trosce o niepodległość, otaczano ich przeto w grupie „glasjerskiej” [koło socjalistyczne — J.S.] głęboką czcią”24.
Zakład rozsławił swoim pobytem Cyprian Kamil Norwid (1827–1883). Jego sześcioletnie tu bytowanie, w latach 1877–1883, przyniosło ze zrozumiałych względów
sporo informacji, również o życiu codziennym weteranów. Sam Norwid weteranem
nie był, ale takich jak on „cywilów” było w Zakładzie więcej. Wkrótce po zamieszkaniu w 1877 r. w liście do Ludwika Nabielaka w 1877 r. pisał buńczucznie: „Nie
będę mieszkał w Paryżu i wszystkie moje stosunki literackie, artystyczne i socjalne
zrywam zupełnie”25.
Z czasem Norwid separował się od innych współlokatorów, zwłaszcza tych najbardziej hałaśliwych nazwanych przez niego „Scytami”26. Poeta starał się unikać
kłótni i swarów, nie wchodząc do refektarza i jedząc posiłki we własnym pokoiku.
Z pewnością sytuacji nie ułatwiał trudny charakter Norwida. Należy o tym pamiętać, czytając list Norwida, napisany na przełomie 1880–1881 i zaadresowany do siostry Bronisławy Studniarskiej zatrudnionej w Zakładzie:
Niech Czcigodna Siostra raczy najłaskawiej powiedzieć służącemu, że na przykład: mój rodzaj pracy jest taki, iż będę musiał spóźniać się do stołu o kilka minut,
tym sposobem ja będę mógł jeść wtenczas, kiedy on sprząta ze stołu, a że jem
prędko, więc to nic służącemu nie przysporzy roboty — ja zaś będę wolnym od
znajdowania się nietrafnie [podkr. — Cyprian Norwid]. Resztę Siostra zapewne
zrozumie. Myślę, iż nie można zaczynać dobrego wychowania w sześćdziesiątym
roku życia lub później, a należy unikać wielu nietrafności [...]27.

23
Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1977,
s. 223.
24
J. Lorentowicz, Spojrzenie wstecz, Kraków 1957, s. 101–102.
25
C. K. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 10: Listy 1873–1883, Warszawa 1971,
nr 742, Do Ludwika Nabielaka, [1877], s. 372–373; nr 743, s. 373, Do J. J. Kraszewskiego — podaje
nowy adres: rue de Chevaleret N. 119, „chez les Dames Religieuses”; nr 744, s. 373–374 [1880],
„Ja nie mieszkam na rue de Chaillot 49, ale rue de Chevaleret 119 — już sporo dni. — Walczyłem do ostatka i nadużyłem środków, planów, sił, nerwów, czasu, finansów — musiałem
kapitulować — zdrowie, środki, wszystko nakazało”. Nr 919, s. 95, [1877], Do Antoniego Zaleskiego: „[...] Ja nie mieszkam w Paryżu, ale o parę godzin za Paryżem, w Ivry, skąd mam co
kwadrans parowy okręcik na Sekwanie do Paryża idący. Mieszkam przy Zakonie, jak maltańscy dziadowie moi”.
26
Idem, Listy, cz. 2, Warszawa 1937, Korespondencja z lat 1866–1883, nr 472, s. 372–373; nr 792,
s. 424; J. Szczepański, op. cit., s. 153–154.
27
C. K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 10: Listy 1873–1883, s. 152, nr 980; ibidem, komentarz na
s. 762–763: „[...] List Norwida wiązał się z awanturami wyprawianymi w ogólnej jadalni zakładowej przez pensjonariuszy „ludzi złośliwych, hałaburdników, napastujących drugich
bez przyczyny [...] — pisała na ten temat przełożona Teresa Mikułowska — więc stąd wynikają kłótnie i krzyki w Domu, jakby w karczmie jakiej, z pogorszeniem wszystkich, tak że są
już niektórzy, co już nawet zamyślają opuścić Dom z powodu tych niepokoi, i niektórzy już
nie chcą wcale przychodzić do stołu...”.
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Rezultatem listu Norwida, który przekazano wraz z listem siostry Mikułowskiej
przedstawicielom Rady Administracyjnej, było usunięcie z Zakładu paru awanturników, których przeniesiono do filii zakładu w Juvisy pod Paryżem.
Trzeba dodać, że ścisłe stosowanie regulaminu było niekiedy trudne i dokuczliwe. Eugeniusz Dębiński (Kaczkowski) narzekał, że „do klasztoru trzeba wracać
o 8–ej z wieczora, po 8–ej już skwerek, a po 9–ej gwałt. [...] U bab stąd straszliwa
bieda, klucz od bramy gdzieś u przełożonej [...]”28.

Przyjaźnie i twórczość
Przykładem przyjaźni zespolonej poczuciem głębokiego opuszczenia była znajomość
Cypriana Norwida i Tomasza Olizarowskiego (1811–1879). Świadectwem tego są listy Norwida, esej Dwie aureole oraz wspomnienie pośmiertne (1879), a także narysowany przez niego portret Olizarowskiego. Obaj, parę lat po śmierci i ekshumacjach,
znaleźli się razem w polskim grobie zbiorowym na cmentarzu w Montmorency.
Olizarowski był autorem okolicznościowych wierszy, a jego utwory z okresu pobytu w Zakładzie (Skarga samotnika) to według Tadeusza Sieverta: „wiersze samotnika, żyjącego w nędzy, prawie odciętego od świata, otoczonego atmosferą przytułku,
klasztornego życia czy sierocińca, przynoszą wiele piękna [...]”29. Olizarowskiemu
poświęcił swój sonet Ignacy Boczkowski (1806–1886), były podporucznik, bibliotekarz w Zakładzie, a zarazem grafoman30, którego wiersz z lipca 1878 r. cytuję z zachowaniem oryginalnej pisowni:
Światle zakładu starców! z Twym skarbcem nauki
I z głębią znajomości wdzięków i pożycia,
Ty dziś nie chcąc się dla nas, rozdrabniać na sztuki
Zagrzązłeś całkiem w kątku, prywatnego skrycia.
W ciemnościach jękły sowy, zakrakały kruki.
Mowa się przerobiła na hyenów wycia [...]
Bez Ciebie zbiór weteranów jest to puls bez bicia.
O wejdź do refektarza, udziel nieco błysku
Zacny Olizarowski, gdyż na bojowisku
Co równie zwie się domem Świętego Kazimierza
Nie ma czci, miejsca, koju dla człowieka skromnego,

28

BPP, sygn. 455/2, s. 125–129, list do Władysława Czartoryskiego z 9 VI 1880.
Jego dzieła poszły w zapomnienie, mimo że duża ich ilość zachowała się w Bibliotece Polskiej w Paryżu. T. Sivert, Olizarowski i jego patriotyczna liryka emigracyjna, „Prace Polonistyczne”, t. 20, s. 243–244.
30
BPP, sygn. 455/2, s. 121–124; sygn. 444/28, s. 453–454; J. Szczepański, Weterani..., s. 86–88;
fragment listu Eugeniusza Dębińskiego (Kaczkowskiego) z 8 VI 1880 r. charakteryzujący
Boczkowskiego: „[...] jeden tylko Gozdawa Boczkowski poważył się wyrzec, że Mickiewicz,
nie poeta, reguł wierszoklectwa nie zachowuje, a zakonkludował, że z Moskalami żył, do Moskiewek swoje kiepskie sonety adresował, kto wie czy to nie moskiewska dusza. Nie ma się co
temu sądowi dziwić, u Gozdawy: Mickiewicz, Słowacki, Zaleski Bohdan, Krasiński, wszystko
durnie. On jeden świeci, wielki, niezrównany, niepojęty, a wszystkowiedzący, żeby nie on,
toby Polska nie mogła się poetą poszczycić. [...] 2.000 sonetów po polsku, prawie tyle po francusku, a ulotnych wierszy nie zliczysz. Któż dorówna! Jeden Plater go zrozumie i uwielbia?
A jak zbierze kompletne dzieła ex–ułana i do druku je poda, to Gozdawa doczeka się pomnika i będzie stał na samym szczycie z lancą w ręku [...]”.
29
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Bo gdy Ty nie oświecasz, tu zebrane tłumy,
Hydzą się serca, dusze, głupieją rozumy.

Ale najczulszym obiektem przyjaźni Boczkowskiego i jego twórczości był Stanisław Czyszkowski (1814–1889), rysownik i jego kolega, a zarazem weteran przebywający w Zakładzie. To jemu poświęcił napisany w listopadzie 1877 r. wiersz. Ten
nieostrożnie odpisał31, co wywołało całą lawinę „twórczości” Boczkowskiego32.

Biblioteka
Ważne miejsce w życiu weteranów zajmowała biblioteka i związana z nią lektura
książek i prasy. Jej prowadzenie było przywilejem i zaszczytem33. „Sprawa biblioteki” pokazała też, jak gorzkie potrafiły być spory między weteranami. Można to
odczytać w liście Eugeniusza Dębińskiego (Kaczkowskiego) z 8 czerwca 1880 r. do
ks. Władysława Czartoryskiego, noszącym miejscami cechy paszkwilu, ale malującym zarazem barwnie środowisko „dziadów”:
Najłaskawszy Książę Władysławie Dobrodzieju! Że mam sążnisty interes do zrobienia z Wami, dzielę go na dwoje. Na jedną dziadowską, [...] drugą zaś część militarną [...]. Zaczynam więc od dziadowskiej: dziady są lud nadzwyczajnie łatwo
zdający się na wolę tego, który umie ich zażyć. Pomimo ich dziwactw, które są
naleciałością, grunt jest prześliczny, tylko trzeba odgarnąć żużle, a dobrać się do
samego metalu. Wspomnij im o Ojczyźnie, daruj im co miernego nawet do czytania, beczą dziadziska jak bobry. Nad „Panem Tadeuszem” Mickiewicza, aż do
śmieszności się to posuwa, [...] idzie tu o rzecz daleko dla nas ważniejszą, to jest:
izbę w której biblioteczka nasza się mieści. Siostrzyczki dobrodziejki najpoczciwsze Babiny w świecie, nic nie rozumieją potrzeb moralnych dziadów, w których
życie nie wygasło zupełnie. Wszak nie samym chlebem żyje człowiek.
Wyprosiliśmy u Księcia przeznaczenie tej izby na biblioteczkę. Babiny rade
by tam jak widać swego romansowego księdza dobrodzieja, zresztą bardzo miłego
człowieka. Strach więc tego, bo znowu przenosiny grożą biblioteczce, gdyż pod
żadnym względem Ksiądz i biblioteka w parze stać nie mogą. Do kogo nam się

31
R. Bielecki, Słownik oficerów..., s. 218; Z. Sudolski, Autor lancą piszący, [w:] Tropem detektywa.
Studia — materiały — sylwetki, t. 2, Warszawa 2009, s. 110–127; J. Szczepański, op. cit., s. 66–69.
32
„Stanisławowi Czyszkowskiemu Przyjacielowi i koledze Pułku swego przesyła Ig. Boczkowski były oficer Pułku 2–o ułanów Kawaler Krzyża Narodowego «Virtuti Militari».
Do Czyszkowskiego Stanisława, Przyjaciela i kolegi Pułku 2–o Ułanów wojska polskiego
przed powstaniem narodowym 1830 r. —Gdzie jesteś? Cóż się stało? Z Tobą Stanisławie?
Powiedz mi bezzwłocznie [...] Wszystko mnie opuściło, sam na wszystkie strony.
W zamian też do niczego, nie mam serca, ducha,
Prócz do Cię ! — Gdzieżeś Ty ? Mów ! Odludek Cię słucha”.
Czy w 1878 r.:
„Z powodu w złym humorze i ... danej mnie dla wróbli okruszki miękisza chleba i równie
z powodu niepotrzebnie rozpoczętej kłótni przy stole za obserwacją zrobioną przeze mnie
P. Rynkiewicz a nie dana Czyszkowskiemu Temuż Panu Czyszkowskiemu ofiaruje [...]”.
33
BPP, sygn. 486, s. 1179: list S. Mikułowskiej do Mikołaja Kubalskiego z 11 II 1864:
„Panie Kubalski – Bądź Pan spokojny, wszystko będzie dobrze. Pan możesz się zajmować
jak dawniej czytelnią, to jest biblioteką; Pan Skopczyński [?] będzie utrzymywał w niej porządek [...]”.
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udać jak nie do księcia, który już raz raczyłeś łaskawie zająć się tą kwestią. A że ona
przez Boczkowskiego niezgrabnie była prowadzoną, i że poeta zamiast zachęcić
dziadów odstręczył ich, nie wina w tym Księcia, ani nasza. Ponieważ zaś obecnie
nasuwa się sposobność zrobienia katalogu, którego P. Boczkowski ani pomyślał
zacząć, zatrudniony ciągle swoim niewyczerpanym rymarstwem, możemy więc
przyprowadzić bibliotekę do ładu, jeżeli ją książę raczy, pomimo zachcianki naszych poczciwych zakonnic, na dawnym prawie dozorowania przez jednego z nas
nadal utrzymywać. W tym razie Boczkowski zająłby swoją dawną celkę, która
obecnie jest wolną. O to najpokorniej, a przy tym najusilniej prosimy [...]34.

Podobny konflikt wywołała drobna z pozoru kwestia gazet. Dostarczał je do Zakładu Lubomir Gadon, sekretarz ks. Władysława Czartoryskiego. Kłótnie o nie wybuchały często. Relacjonowała je siostra Mikułowska w liście do Lubomira Gadona
jako członka Rady Administracyjnej Zakładu św. Kazimierza i sekretarza ks. Władysława Czartoryskiego:
Szanowny Panie Dobrodzieju! Podobno, że Pan Dobrodziej przysyłasz naszym
Weteranom gazety polskie na ręce pana Grudzińskiego. Otóż pan Grudziński, jako
człowiek najuczciwszy, lecz któremu brak piątej klepki w głowie, zabiera te gazety
do siebie i nie daje drugim do czytania, stąd różne nieporozumienia między nimi,
a że mamy niektórych ludzi złośliwych, hałaburdników, napastujących drugich
bez przyczyn, między którymi pierwszy jest Kozłowski, promotor do wszelkiego
złego, więc stąd wnikają kłótnie i krzyki w Domu, jakby w karczmie jakiej [...]35.

Ale najpoważniejsze rozmiary osiągnęła w 1902 r. tak zwana „sprawa Wielobyckiego”36. Miała ona bardziej zasadniczy charakter i dotyczyła finansów oraz sposobu
gospodarowania Zakładem przez siostry szarytki. Rozpoczęła się od zarzutów Wielobyckiego pod adresem siostry przełożonej Siwickiej, której zarzucał złą gospodarkę
i trwonienie funduszy. Głównym powodem krytyki było to, że według Wielobyckiego obok niewielkiej liczby pensjonariuszy–weteranów w Zakładzie żyło 140 osób
(!), wśród nich ludzie przychodni, „wędrowni księża i siostry miłosierdzia”. Gdy
w 1902 r. wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji do zbadania sytuacji w Zakła34

BPP, sygn. 455/2, s. 121–124; sygn. 444/28, s. 453–454; J. Szczepański, Weterani..., s. 86–88.
C. K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 10: Listy 1873–1883, s. 265, przyp. 980.
36
Jej „bohater” Józef Wielobycki (1845–1902) 24 czerwca 1907 r. tak pisał o swoich zasługach:
„Podczas koronacji Aleksandra III były podawane protesty Narodu Polskiego wszystkim
konsulom w Warszawie przeciwko zaborom wszystkich trzech rządów. Owe protesty napisane po francusku składałem ja. Hrabia Morsztyn, będąc wtedy wicekonsulem angielskim
przy pułkowniku Murlej, zna tę sprawę.
Podczas bytności kardynała Vanutellego, nuncjusza papieskiego w Warszawie, w drodze
powrotnej z koronacji z Moskwy, ja wprowadziłem do jego pokoju nr 24 unitów w Hotelu Europejskim”. Aresztowany w 1888 r.; po dziewięciu miesiącach więzienia wydalono go z paszportem banicyjnym. Tułał się po świecie, „[...] kosztem Koła Polskiego w Wiedniu wysłany
byłem do Ameryki Południowej, gdzie zajmowałem się organizacją szkół polskich. Stamtąd
przybyłem do Paryża w nadziei otrzymania spadku po stryjach, którzy umarli w Anglii, tutaj
obecnie walczę z biedą, nie mając koniecznych środków do życia”.
Prosił o wsparcie jednorazowe i stałą pensję z funduszu Instytucji „Czci i Chleba”, a polecali go Wojciech Biechoński i Walery Przyborowski. W marcu 1908 r. dostał odmowną odpowiedź; BPP, sygn. 711.
35
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dzie, został skierowany przez siostry na rozmowę z komisarzem policji, a następnie
demonstracyjnie opuścił Zakład, do którego zmuszony sytuacją wkrótce powrócił37.
Po wielu listach Wielobyckiego i publikacjach prasy francuskiej, m.in. z grudnia
1902 r. („La Petite République Socialiste”, „L’Aurore” i inne), rozpętała się awantura38. Chyba można przypuszczać, że nasiliły ją w tym przypadku nałożenie się na
siebie dwóch rodzajów przyczyn konfliktu — nieprawidłowości w gospodarce Zakładu, ale i megalomania oraz fantazja Wielobyckiego. Jeszcze w 1910 r. w drukowanej odezwie zarzucał on kierownictwu placówki „przeniewierstwa”, protekcje
oraz defraudacje:
W liczbie 24 znajdujących się w zakładzie św. Kazimierza, rzeczywistych uczestników 63–go r. jest zaledwie czterech, reszta zaś składa się z pupilów i pupilek panów prezesów [...] nepotyzm i nieprawidłowości, wobec subsydiów rządowych
po 480 fr. dla 30 weteranów, co czyni sumę: 14.400 fr.!39

Twierdził, że wypłacane jest wsparcie dla 17 wdów po weteranach 1831 r.
W świetle zachowanej dokumentacji była to oczywista nieprawda, ale sprawę podchwyciła żądna sensacji antyklerykalna prasa francuska.
Opisane konflikty i swary wynikały w dużej mierze z tego, że weterani wnieśli
ze sobą do Zakładu swoje doświadczenie życiowe, czyli nierozwiązane dylematy
i frustracje wynikające z ich biografii — naturalne przecież różnice poglądów, pochodzenia społecznego i losów. Różnice, które dramatycznie zostały spotęgowane
przez trudne warunki bytowania oraz izolację40.

Śmierć i pogrzeby
Końcowym rozdziałem dramatu weteranów była najczęściej śmierć w osamotnieniu i ubogi pogrzeb. U wielu mógł on wyglądać tak jak w przypadku Norwida wiosną 1883 r. Ostatnie dwa miesiące życia poety relacjonowała w liście do Michaliny
Zaleskiej siostra Mikułowska:
[...] biedny Norwid, który więcej ze smutku, tęsknoty i zapomnienia o Nim
wielu osób, które on w sercu nosił, przyprawiły go o melancholię, która na
koniec śmierć przyniosła, do czego przyczyniła się jeszcze wielce zupełna głuchota. To odosobniało Go jeszcze więcej od całego świata. Ostatnie momenta
Jego były bardzo spokojne: raczej zasnął, jak umarł. Dumał, często płakał, ale
nigdy nie wynurzał się przed nikim z uczuciami serca swego, i zdaje mi się, że
Go to dobiło [...]41.

37

Według historyka: „krewki weteran, przesadnie drażliwy, o starganych nerwach [...], nie
był z łatwością łatwym pensjonariuszem”; W. Śladkowski, Emigracja polska we Francji 1871–
1918..., s. 188–189.
38
BPP, sygn. 711, s. 22–23, akc. 2740, Zakład św. Kazimierza i Misja Polska w Paryżu. Ze spuścizny Henryka Gierszyńskiego. Archiwum Gierszyńskich; J. Szczepański, op. cit., s. 199–201.
39
Ibidem, k. 48–54.
40
A. Witkowska, op. cit., s. 85.
41
C. Norwid, Pisma wybrane, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, t. 5: Listy, Warszawa 1968,
s. 793.
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Prawie cały maj spędził w łóżku, nie przyjmując nikogo; siedział przy nim jeden
ze współtowarzyszy — Michał Zaleski42. Ostatnie słowa Norwida brzmiały: „Przykryjcie mnie lepiej!”43. Zmarł 23 maja 1883 r. Pogrzeb odbył się dwa dni później na
cmentarzu Ivry. W 1888 r. zwłoki zostały ekshumowane i pochowane we wspólnym
grobie w Montmorency44.
Wspomniany już Słomczewski, według relacji sióstr, „dostał uderzenia apoplektycznego, upadł na ulicy Rivoli i stamtąd został przeniesiony do szpitala Charité”.
Pogrzeb odbył się 4 lipca staraniem W. Pana Bobrownickiego bez żadnych kosztów
dla Zakładu. Jego pokój na życzenie rodziny został zamknięty i opieczętowany45.
Adolf Zwoliński (1810–1884), porucznik, „po śmierci swojej żony dostał pomieszania zmysłów, wskutek czego przeniesionym został do szpitala św. Anny, gdzie
zakończył życie w 75–tym roku życia, pozostawiwszy córkę niezamężną, a wątłego
zdrowia. Za trumną tułacza szło na cmentarz kilku rodaków — starców z domu
św. Kazimierza”46.
Gdy zmarł Paweł Celiński (1808–1878), kompozytor, siostra Mikułowska zwróciła się, jak robiła to często, do Instytucji „Czci i Chleba”, a konkretnie do Józefa Rusteyki: „Szanowny Panie, Otóż Celiński umarł dziś o piątej rano. Upraszam o zwykłą pomoc, bo ledwo kilka starych koszul zostawił [...]”47.
Pogrzeb jednego z bardziej znanych weteranów majora Józefa Urnjasza, który
miał miejsce 24 stycznia 1858 r. na cmentarzu Montparnasse, relacjonował pamiętnikarz Józef A. Potrykowski, który pisał, że „Wszyscy nasi weterani asystowali mu
i oddział wojska francuskiego dla oddania honorów Legii Honorowej. Obcych rodaków [podkr. — J.S.] było bardzo mało”48.
Pogrzeby, szczególnie dobrodziejów Zakładu, stanowiły swoiste urozmaicenie
codzienności weteranów, spędzających w Zakładzie resztkę swego życia. W 1861 r.
uczestniczyli oni w uroczystościach pogrzebowych ks. Adama Czartoryskiego na
Wyspie św. Ludwika czy w 1865 r. jego żony Anny z Sapiehów49. W miejsce zakończenia, próbując scharakteryzować jak najkrócej życie codzienne weteranów w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu, powtórzyć można za Tomaszem Olizarowskim:
Musiałem się z biedą łamać
I wycierpieć tyle! tyle!50

42

Idem, Pisma wszystkie, Aneksy, t. 11, s. 148, nr 614; Michał Zaleski (Zalewski), (1811–1892),
podporucznik w powstaniu listopadowym. W Zakładzie św. Kazimierza od 1876 r. do śmierci w kwietniu 1892 r.
43
J. W. Gomulicki, PSB, t. 23, s. 196.
44
M. Czapska, Izba Norwidowa, „Wiadomości”, R. XIII, nr 24/637 z 15 VI 1958, s. 1.
45
BPP, sygn. akc. 2613, nlb.: Dokumenty osobiste, korespondencja i inne materiały Michała
Słomczewskiego; J. Szczepański, Weterani..., s. 182–184.
46
BPP, akc. 2740, Zakład św. Kazimierza i Misja Polska w Paryżu. Ze spuścizny Henryka Gierszyńskiego. Archiwum Gierszyńskich. Rkps, nlb., [1884]; J. Szczepański, , cz. 2, s. 209–210.
47
BPP, sygn. 490/31, s. 1357, 1361; J. Szczepański, op. cit., s. 76–77.
48
J. A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, cz. 2, wstęp i oprac. A. Osińska, Kraków 1974, s. 444.
49
Cmentarz polski w Montmorency, oprac. J. Skowronek, A. Bochenek, M. Cichowski, K. Filipow, Warszawa 1986, s. 78, 80.
50
T. Sivert, Olizarowski..., s. 243–244.
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Problem starości w środowisku weteranów
powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki
od końca XIX wieku do 1939 roku

P

rzedmiotem rozważań jest problematyka społeczno–kulturowych aspektów
starości, rozpatrywana na przykładzie środowisk weteranów powstania listopadowego i styczniowego w okresie od końca XIX stulecia do 1939 r. Tak zarysowany problem badawczy ma dość złożony charakter i wymaga zwrócenia uwagi
na kilka zasadniczych kwestii. Dotyczą one m.in. statusu weterana powstań narodowych, jego wizerunku i społecznego odbioru, miejsca i roli w systemie instytucjonalnych form opieki, a wreszcie próby zdefiniowania okresu „starości” weteranów
powstań 1831 i 1863 r. oraz czynników społecznych określających ten etap ich życia,
nie zapominając jednak o ich własnych doświadczeniach i indywidualnym przeżywaniu starości.
Podstawą moich spostrzeżeń są głównie dokumenty archiwalne, które pozwoliły
na charakterystykę omawianego zagadnienia zarówno w ujęciach indywidualnych,
jak i zbiorowych. Stąd równoważne znaczenie przypisałam aktom stowarzyszeń
byłych uczestników powstania listopadowego i styczniowego, które funkcjonowały
w Galicji w dobie autonomicznej, a następnie tych, które działały w okresie II Rzeczypospolitej1, prywatnym spuściznom weteranów powstań narodowych, publicystyce
prasowej oraz wspomnieniom pośmiertnym i nekrologom prasowym2.
Wizerunek starości weteranów powstań narodowych jest z oczywistych względów fragmentem ogólnego obrazu osób w podeszłym wieku, a tym samym wpisuje się w szerszą dyskusję na temat kulturowych aspektów starości na przestrzeni
XIX i XX stulecia3. Nasuwa się więc pytanie, jakie czynniki stały się wyróżnikiem
omawianego zagadnienia i które z nich najpełniej definiują problem starości weteranów powstań narodowych.
1

Por. Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Przytuliska weteranów powstania 1863/1864 r.
w Krakowie (dalej cyt. ANKr, APW), sygn. 75: Akta „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831” w Krakowie (za lata 1882–1906); Centralne Państwowe Archiwum
Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej cyt. CPAHUL), zespół 195: Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z roku 1863–1864.
2
Por. Biblioteka CPAHUL, Zbiory Tadeusza Sayczeya: Poszyt z nekrologami uczestników
powstania styczniowego z lat 1908–1916.
3
J. Bois, Historia starości: Od Montaigne᾿a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996, passim.
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Na specyfikę tematu wpływa cały zespół czynników, które generalnie mają związek ze statusem weteranów powstań narodowych oraz ze znaczeniem tego pojęcia
w różnych kontekstach historycznych. Już sama słownikowa definicja terminu „weteran” dowodzi, w jakim stopniu pole semantyczne określane jest w tym przypadku
przez takie kategorie jak starość, doświadczenie i zasługi poniesione przez żołnierzy
dla ojczyzny. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w sensie potocznym termin „weteran” funkcjonował często jako synonim na określenie byłych uczestników powstań
narodowych, w tym szczególnie uczestników powstania styczniowego. Takie rozumienie utrwaliło się jeszcze w XIX stuleciu, na emigracji, w Galicji w dobie autonomicznej, aż wreszcie też w okresie I wojny światowej. W tym przypadku miało to związek z kolejnymi obchodami rocznic powstania styczniowego w latach 1916–1917 na
terenie Królestwa Polskiego i z coraz częstszym funkcjonowaniem byłych uczestników powstania 1863 r. w przestrzeni publicznej, a także z wykorzystywaniem tradycji styczniowej w procesie konstytuowania się legendy Legionów Polskich4. Przede
wszystkim jednak upowszechniło się w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, kiedy
wraz z ustawowym przejęciem byłych powstańców 1831 i 1863 r. pod opiekę państwa nadano im prawa weteranów wojskowych, a co za tym idzie, przyznano stałe
pensje, stopnie wojskowe oraz prawo do munduru i odznaczeń5.
Ze względu na założenia niniejszego artykułu jedną z zasadniczych kwestii wydaje się pytanie o wiek starzejących się weteranów powstań narodowych.
Na problem ten spojrzeć można z dwojakiej perspektywy. Po pierwsze, starość
weteranów powstań narodowych rozpatrywana być powinna z punktu widzenia
indywidualnych i zbiorowych doświadczeń samych uczestników walk z lat 1830–
1831 i 1863–1864 oraz ich stosunku do własnej starości i wynikających z tego tytułu potrzeb i oczekiwań. Środowiska weteranów powstań narodowych współtworzone były w równym stopniu przez osoby społecznie aktywne mimo sędziwego
wieku, jak i takie, dla których starość i związane z nią choroby stanowiły wyraźną
barierę w społecznym funkcjonowaniu i przyczyniały się do nieuchronnego procesu społecznej marginalizacji. Po drugie, należy wziąć pod uwagę szerszy kontekst
społecznego odbioru tych zbiorowości, zwłaszcza czynniki kształtujące określony
wizerunek i stereotyp weterana powstań narodowych, które wpływały na wszelkie
społeczne inicjatywy opieki i pomocy skierowane do byłych powstańców.
W każdym z tych przypadków pytanie o wiek „starzejącego się” weterana dotyczy konkretnych generacji, dla powstania listopadowego osób urodzonych przeważnie w przedziale 1800–1810 r., natomiast dla powstania styczniowego generacji
urodzonych w latach 1820–1845. Oczywiście kwestia starości weteranów omówiona
zostanie jedynie na wybranych przykładach. Problem ilustruje analiza średniego
wieku tej grupy uczestników powstań, którzy mimo wkraczania w czas starości byli
aktywni społecznie i jednocześnie sami podejmowali akcje pomocy na rzecz własnych środowisk. W efekcie tych starań w latach 80. XIX w. powoływane były na
terenie Galicji pierwsze trwałe struktury organizacyjne stowarzyszeń weteranów,
4

Na ten temat szerzej zob. L. Michalska–Bracha, Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce 2003, s. 163–212.
5
„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 65, poz. 397, s. 701–702: ustawa z dnia 2 VIII
1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.; K. Dunin–Wąsowicz, Kult tradycji i opieka nad weteranami 1863 roku w okresie międzywojennym, „Przegląd Historyczny” 1991,
z. 2, s. 269–276; A. E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, s. 17–50.
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tj. „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831” (założone w 1882 r.),
„Towarzystwa Weteranów Polskich z r. 1863” (w 1887 r.), „Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Uczestników Polskiego Powstania z 1863/1864 r.” — TWPUPP (w 1888 r.),
„Towarzystwa Przytulisko Uczestników Powstania 1863–64 r.” (w 1895 r.)6.
W grupie tej wyróżnić można weteranów powstania listopadowego, którzy
w momencie zakładania wymienionych towarzystw mieli ponad 70 lat. Wspomnieć
należy w tym miejscu o takich postaciach jak Kalikst Horoch (1800–1883), założyciel
i pierwszy prezes krakowskiego „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich
z r. 1831”7, Walerian Podlewski (1809–1885) i Bogusław Longchamps (1808–1888),
współtwórcy i prezesi lwowskiej komisji „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”8, Mieczysław Darowski (1810–1889), uczestnik obu powstań
i członek wszystkich funkcjonujących wówczas w Galicji towarzystw weteranów powstania listopadowego i styczniowego, który w 1888 r. znajdował się we władzach
krakowskiego „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”9. Do
tego grona zaliczyć można również wielu innych uczestników powstania listopadowego, którzy aktywność społeczną wykazywali niemal do końca swojego życia.
Przykładem może być postać Kazimierza Krasickiego (1807–1882), uczestnika powstania listopadowego, współzałożyciela Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w 1842 r., a od 1872 r. kuratora literackiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich10,
oraz Alfreda Młockiego (1804–1882), znanego we Lwowie społecznika i członka rady
miejskiej w latach 1866–187111. Obaj zresztą brali aktywny udział w przygotowaniach
obchodów 50. rocznicy powstania listopadowego we Lwowie w 1880 r.12
Z oczywistych względów nieco inaczej w latach 80. XIX w. przedstawiała się
sytuacja młodszych zazwyczaj o pokolenie uczestników powstania styczniowego.
W gronie założycieli galicyjskich stowarzyszeń weteranów 1863 r. znajdowali się
6

Szerzej: L. Michalska–Bracha, Powstanie styczniowe w pamięci, s. 219–252 (tam również dalsza literatura przedmiotu); eadem, Materiały do działalności „Towarzystwa Weteranów polskich
z r. 1863” w zbiorach Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, [w:] Znani nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 2, red. L. Michalska–Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2009, s. 171–185; M. Micińska, Galicjanie–zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego — działalność księdza Ludwika Ruczki–Powroty, Warszawa
2004; L. Michalska–Bracha, Powstanie i pierwszy okres działalnosci lwowskiej Komisji Wykonawczej
Towarystwa Opieki Weteranów Żołnierzy Polskich z roku 1831, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa, t. 4, red. L. Michalska–Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 43–50.
7
ANKr, APW, sygn. PW 76: Papiery Kaliksta Horocha; J. Pachoński, Horoch Kalikst, PSB, t. 9,
Wrocław–Kraków–Warszawa 1960, s. 632; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania
listopadowego, t. 2, Warszawa 1996, s. 161.
8
Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie (dalej cyt. PAOL), zesp. 90, inw. 1, sygn. 1,
k. 25; J. Zdrada, Podlewski Walerian (1808–1885), PSB, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983,
s. 127–129; B. Łopuszański, Longchamps Bogusław, PSB, t. 17, Wrocław–Warszawa–Kraków
1972, s. 540–541.
9
Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1889, R. 58, s. 175; M. Tyrowicz, Darowski Mieczysław,
PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 431–443.
10
R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów, t. 2, Warszawa 1996, s. 360.
11
A. Giller, Życiorys Alfreda Młockiego, [w:] Księga wspomnień Alfreda Młockiego, wyd. A. Giller,
P. Zbrożek, Paryż 1884, s. VII–LXXX; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów, t. 3, Warszawa
1998, s. 158; S. S. Nicieja, Lwów ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego oraz ludzi
tam spoczywających w latach 1786–2010, Opole 2011, s. 378.
12
A. Giller, Pięćdziesięcioletnia rocznica powstania listopadowego, [w:] Wieniec pamiątkowy półwiekowej rocznicy powstania listopadowego, z. 6, Rapperswil 1885, s. 615 nn.
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powstańcy styczniowi, którzy tak jak Karol Widman (Widmann) (1821–1891), prezes lwowskiego „Towarzystwa Weteranów Polskich z r. 1863”, Mateusz Gralewski
(1826–1891), współzałożyciel lwowskiego TWPUPP, Franciszek Zima (1827–1899),
członek Zarządu TWPUPP, mieli wówczas w granicach od 60 do 70 lat. Z tego
względu zaliczyć ich można do starszej grupy wiekowej. Z drugiej strony reprezentantami tej zbiorowości byli też młodsi jej przedstawiciele: m.in. Józef Kajetan
Janowski (1832–1914), pierwszy prezes lwowskiego TWPUPP, który w momencie
powoływania do życia struktur tej organizacji w 1888 r. miał 56 lat, oraz Antoni
Jaxa–Chamiec (1840–1908) i Leon Syroczyński (1844–1925), ówcześni wiceprezesi
TWPUPP, a także Aleksander Getritz (1841–1917), członek Zarządu TWPUPP, należący do grupy wiekowej liczącej 40–50 lat13.
Wszyscy z wymienionych nie tylko byli aktywni do końca życia w strukturach
TWPUPP, ale także pracowali zawodowo. Przykładem może być wspomniany Józef
Kajetan Janowski, który już w latach 80. XIX w. należał do grona znanych lwowskich architektów i był twórcą licznych projektów budowlanych realizowanych
w tym mieście. Od 1885 r. wypełniał obowiązki radnego miejskiego i wykładał na
Politechnice Lwowskiej. Funkcję prezesa TWPUPP pełnił nieprzerwanie do 1903 r.,
w którym osiągnął wiek 71 lat14. Podobnie rzecz wyglądała w przypadku Leona
Syroczyńskiego, inżyniera, wykładowcy i rektora Politechniki Lwowskiej, który na
prezesa TWPUPP wybrany został w 1917 r., w wieku 73 lat. Funkcję tę pełnił zresztą
nieprzerwanie aż do śmierci w 1925 r.15
Do aktywnych postaci mimo sędziwego wieku należał także pułkownik Karol
Kalita Rębajło (1830–1919), który z lwowskim TWPUPP związał się od początku jego
istnienia, tj. od 8 maja 1888 r., jako 58–letni wówczas weteran zatrudniony na etacie kasjera w zakładzie dla umysłowo chorych w Kulparkowie16. W TWPUPP przez wiele lat
pełnił funkcję członka Wydziału oraz skarbnika. Z tej ostatniej musiał jednak ustąpić
w maju 1904 r., w wieku 74 lat, z uwagi na zły stan zdrowia. Mimo to nadal angażował
się w akcje dobroczynne na rzecz weteranów17. Na kilka lat przed śmiercią wycofał się
z aktywnego życia i nękany przez nieuleczalną chorobę zmarł w wieku 89 lat.
Oczywiście w środowisku ówczesnych weteranów powstania styczniowego
i listopadowego nie brak przykładów świadczących o skrajnie różnych sytuacjach.
Akta towarzystw weteranów dostarczają w tej mierze wielu przekazów, które przedstawiają problem starości w zupełnie odmiennej perspektywie społecznej i wiążą go
nie tylko z ciężką sytuacją materialną i zdrowotną weteranów, ale także z dość częstym w tym środowisku poczuciem osamotnienia, wyobcowania i brakiem społecznego przystosowania. Z jednej strony więc starość weteranów, podobnie jak w przypadku innych zbiorowości i środowisk, utożsamiana była z niedołęstwem i chorobą,
z drugiej strony natomiast z żywotnością i aktywnością w różnych dziedzinach życia. Pisał o tych kwestiach w 1888 r. wspomniany już wcześniej Mateusz Gralewski:
13

Sprawozdanie TWPUPP za czas 26. 03. 1888 do 20. 01. 1889, Lwów 1889; L. Michalska–Bracha,
Powstanie styczniowe w pamięci..., s. 233–235.
14
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej cyt. Bibl. Ossol.), rkps, sygn. 8047/I,
k. 85–97.
15
S. T. Sroka, Syroczyński Leon, PSB, t. 46, Warszawa–Kraków 2009–2010; L. Michalska–Bracha,
Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864–1939), Kielce
2011, passim (R. I).
16
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 77, nlb.
17
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 7, k. 40, 43, 50–51.
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„Odebrałem teraz list z Kongresówki, gdzie mi piszą o niektórych kolegach i ich
powodzeniu. Najgorzej ma się sparaliżowany Gerwazy, a najlepiej pono Łysy, który
w starości szczęśliwym się czuje wśród rodziny. Reszta ma się po dawnemu lub niestety pokapcanieli aż smutno”18. W swojej opinii Gralewski nie był odosobniony. Na
problemy adaptacyjne weteranów osiedlających się już po powstaniu styczniowym
na terenie Galicji zwracali uwagę również inni przedstawiciele tego środowiska.
Sam Gralewski jednak, mimo że źle znosił trudy emigracyjnego życia po powstaniu
styczniowym i pobyt w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu i w Juvisy, to po powrocie z emigracji i osiedleniu się we Lwowie diametralnie zmienił swoją sytuację życiową. Ożenił się w 1875 r. z 18–letnią wówczas Zofią Wolańską, córką lwowskiego
urzędnika kolejowego, a w wieku 60 lat doczekał się z nią syna19.
Ważnych informacji w kwestii trudnej sytuacji życiowej starzejących się weteranów
dostarczają również listy powstańców starających się o uzyskanie pomocy materialnej oraz sprawozdania z działalności towarzystw weteranów. W początkowym tylko
okresie funkcjonowania w Galicji lwowskiego TWPUPP, tj. w latach 80.–90. XIX w.,
uczestnicy powstania styczniowego nadesłali do towarzystwa kilkaset listów z prośbą o pomoc. W wielu przypadkach dotyczyło to osób po 60. roku życia, uważanych
w społecznym odbiorze za starych. Starość weteranów utożsamiana była z ubogim
życiem: „Podpisany partyzant z r. 1863 dla braku zajęcia pozostający bez pomieszkania i wszelkich środków do życia, ginąc formalnie z głodu prosi o zapomogę”, pisał
jeden z weteranów w 1889 r., zwracając się o pomoc do TWPUPP we Lwowie20. Innym
przykładem jest list Bronisława Szwarce z lipca 1894 r. do Instytucji „Czci i Chleba”
w Paryżu, w którym zwracał się z prośbą o pomoc dla żyjącego w skrajnej nędzy Wacława Koszczyca (1832–1904): „Dziś jest on w ostatniej nędzy i żyje tylko z pomocy,
którą mu tylko kilku znajomych, równie niezamożnych, ludzi udziela. Jego organizm
jest najzupełniej styrany nie tylko wiekiem (66 lat) ale długoletnią nędzą...”21.
Podobnie rzecz się miała w przypadku środowiska uczestników powstania listopadowego. Z prośbą o wsparcie materialne do „Towarzystwa opieki weteranów
żołnierzy polskich z r. 1831” pisali w latach 1882–1884 m.in. Antoni Białkowski vel
Roman Szelest, Stanisław Bentkowski i Alojzy Wenda, uważani w tym czasie za osoby w sędziwym już wieku22. Tylko w pierwszym roku działalności „Towarzystwa
opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831” odnotowano w Galicji 166 uczestników powstania listopadowego, którzy wymagali natychmiastowego wsparcia
materialnego lub innych form opieki i należeli już w tym czasie do grupy osób
w sędziwym wieku23. Jak pisał w 1882 r. Wiktor Wiśniewski (1822–1890), powstaniec 1863 r., członek lwowskiego TWPUPP oraz lwowskiej komisji „Towarzystwa
opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”: „Smutny to objaw ducha czasu!
R. 1831 świeci w historii naszej gdyby najśliczniejsza gwiazda na horyzoncie, a bo-

18
Biblioteka Polska w Paryżu, Papiery Józefa Gałęzowskiego (dalej cyt. BPP, PJG), sygn. akc.
2419: list M. Gralewskiego do J. Gałęzowskiego, Lwów, 25 II 1888 r.
19
Bibl. Ossol., rkps sygn. 8049, k. 285: list M. Gralewskiego do J. K. Janowskiego, Juvisy, 19 XI
1866; BPP, PJG, sygn. akc. 2419: list M. Gralewskiego do J. Gałęzowskiego, Lwów, 25 II 1888;
J. Szczepański, Weterani powstań narodowych w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu, Warszawa
2011, s. 97–98.
20
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 82, k. 63.
21
BPP, Instytucja „Czci i Chleba”, sygn. 754, k. 783.
22
APKr, APW, sygn. 75, k. 15–18, 29, 115–117, 133–187.
23
Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie (dalej cyt. PAOL), zesp. 90, inw. 1, sygn. 1, k. 26.
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haterowie tej złotej karty historycznej, starcy nad grobem, mieliby wśród nas ginąć
śmiercią głodową?”24. Na potrzeby materialne weteranów 1831 r., „starców, którym
sił do pracy brakuje”, zwracano szczególną uwagę w odezwach do społeczeństwa,
prosząc o wsparcie, a tym samym spłacenie swoistego długu wdzięczności wobec
pokolenia powstańców listopadowych25. Pomoc społeczna przybierała w tym czasie najróżniejsze formy, od składek i ofiar społecznych, po wsparcie stowarzyszeń,
władz miejskich i powiatowych, subwencji Wydziału Krajowego oraz funduszy pochodzących z kwest i balów dobroczynnych, o czym szczegółowo traktują sprawozdania roczne poszczególnych towarzystw.
Pomoc dla starzejących się i potrzebujących opieki uczestników powstań zapisana była w statutach towarzystw weteranów jako jeden z głównych celów działalności tych organizacji. Wystarczy odnieść się do statutu „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”, zatwierdzonego przez Namiestnictwo Galicyjskie
24 lutego 1882 r. W preambule podkreślono, że szczególnej opieki wśród weteranów
1831 r. wymagają właśnie starzejący się powstańcy: „A jest między nimi wielu takich, którym opieka ta jest niezbędną — zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy wszyscy już są starcami, i gdy sama szczera chęć do pracy nie może już zastąpić sił starganych”26. Co ciekawe, w przypadku ustania działalności tego towarzystwa, co miało
miejsce 1 marca 1906 r., obowiązek opieki nad starzejącymi się weteranami 1831 r.
przejęli uczestnicy powstania styczniowego, a instytucjonalnie TWPUPP we Lwowie, które samo borykało się w tym czasie z problemem starości pokolenia 1863 r.27
Z końcem XIX w. weterani 1831 r. z przyczyn obiektywnych, tj. z powodu złego
stanu zdrowia i zbyt sędziwego wieku, ustępowali z pełnienia funkcji we władzach
„Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”. W Zarządzie zaczęli
zasiadać więc m.in. uczestnicy powstania styczniowego i działacze polityczni, czego
przykładem jest objęcie w 1903 r. funkcji prezesa przez hr. Józefa Męcińskiego oraz
członkostwo we władzach Edmunda Klemensiewicza (członek TWPUPP), Józefa
Popowskiego (przewodniczący delegacji krakowskiej TWPUPP) i Ignacego Kinela
(członek TWPUPP)28.
Formy wsparcia i opieki nad uczestnikami powstań narodowych na terenie Galicji w okresie autonomii szczegółowo określały statuty towarzystw weteranów,
zatwierdzane na podstawie ustawy z 15 listopada 1867 r.29 Stowarzyszenia te zajmowały się zapewnieniem pomocy materialnej, lekarskiej, udzielaniem pożyczek,
zapomóg oraz opieki w ochronkach i przytuliskach. Udzielały weteranom również
tzw. opieki moralnej, w postaci organizowanych spotkań świątecznych, imienin
oraz wsparcia duchowego dla samotnych i chorych. Przejmowały także na siebie finansowanie i organizowanie pochówków uczestników powstań, choć w niektórych
przypadkach koszty pogrzebów pokrywały także władze poszczególnych miast na

24

„Gazeta Narodowa” 1882, nr 216 z 21 IX.
„Dziennik Polski” 1883, nr 211 z 15 IX.
26
CPAHUL, zesp. 146, inw. 58, sygn. 3008.
27
CPAHUL, zesp. 146, inw. 58, sygn. 3005, k. 1.
28
Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1904, R. 73, s. 204.
29
CPAHUL, zesp. 146, inw. 58, sygn. 3006: Statut „Towarzystwa Weteranów polskich
z r. 1863”, Lwów 1887; zesp. 146, inw. 58, sygn. 3008: Statut „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”, Kraków 1882; zesp. 195, inw. 1, sygn. 1: Statut „Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863–64”, Lwów 1888; Statut
TWPUPP, Lwów 1913.
25
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terenie Galicji. Obie organizacje: krakowskie „Towarzystwo opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831” oraz lwowskie TWPUPP przyczyniły się do wyodrębnienia na cmentarzu Rakowickim i Łyczakowskim w latach 80.–90. XIX w. specjalnych
kwater dla zmarłych uczestników powstania listopadowego i styczniowego30.
Odrębny statut regulował opiekę nad weteranami przebywającymi w Przytulisku Uczestników Powstania 1863–64 r. w Krakowie. Zatwierdzony przez namiestnictwo galicyjskie 27 stycznia 1895 r. przewidywał pomoc materialną, lekarską
i odzież dla tych, którzy nie byli w stanie sami się utrzymać, ale przede wszystkim
stały pobyt w Przytulisku oraz zorganizowanie skromnego pogrzebu31. Regulamin
Przytuliska nie określał wieku przyjmowanych członków, choć z samego założenia służyć miał „starcom–weteranom”. Wymagał natomiast poświadczenia udziału
w powstaniu styczniowym, dostarczenia „świadectwa moralności” oraz zaświadczenia o stanie zdrowia i stopniu niezdolności do pracy32. Co istotne, mimo że
Przytulisko w pierwotnych założeniach przeznaczone było dla weteranów 1863 r.,
w praktyce przyjmowano do niego również uczestników powstania listopadowego,
którzy ze względu na podeszły wiek i brak środków do życia potrzebowali opieki i schronienia. Były to jednak ze względu na bieg czasu przypadki incydentalne: do 1903 r. przebywało w Przytulisku tylko trzech weteranów listopadowych.
Koszty ich utrzymania pokrywane były z funduszu tego towarzystwa33. W latach
1895–1920 w krakowskim Przytulisku przebywało 289 weteranów powstania styczniowego34. Starzy i schorowani uczestnicy powstań umieszczani byli również przez
władze towarzystw weteranów w zakładach dobroczynnych, przytułkach i schroniskach. Przykładem był Zakład Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności, w którym „Towarzystwo opieki weteranów żołnierzy polskich z r. 1831” lokowało swoich
członków od 1882 r.35 We Lwowie, gdzie nie funkcjonowały odrębne Przytuliska
dla weteranów powstań narodowych, TWPUPP umieszczało powstańców wymagających stałej opieki w mieszkaniach wynajmowanych specjalnie na schroniska,
w zakładach dobroczynnych lub w szpitalach uzdrowiskowych36.
Zasadnicze zmiany prawne w opiece nad weteranami powstań narodowych
przyniósł dopiero okres II Rzeczypospolitej, wraz z regulacjami ustawowymi i przejęciem uczestników powstań pod opiekę instytucji państwowych: Ministerstwa
Spraw Wojskowych (Sekcja opieki weteranów powstań) oraz Ministerstwa Skarbu37.
W Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1861 roku, zatwier30

Zapis o urządzaniu pochówków weteranów powstania listopadowego „we wspólnym grobie na Cmentarzu lwowskim i krakowskim” zawarty był w „Statucie Towarzystwa opieki
weteranów żołnierzy polskich z r. 1831”, Kraków 1882, zob. CPAHUL, zesp. 146, inw. 58,
sygn. 3008, k. 95; ANKr, APW, sygn. 75, k. 879, 883. S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988, s. 270–284, 300–307.
31
CPAHUL, zesp. 146, inw. 25, sygn. 246, k. 4–31.
32
K. Lewicki, Przytulisko weteranów powstania 1863/64 r. w Krakowie, Kraków 1949, s. 7–11.
33
Ibidem, s. 14.
34
ANKr, APW.
35
ANKr, APW, sygn. 75, k. 265–272: sprawozdanie za 1882 r.
36
Konieczność ufundowania we Lwowie odrębnego przytuliska dla weteranów podniesiono
m.in. na posiedzeniach TWPUPP w 1903 r. oraz w latach następnych, CPAHUL, zesp. 195,
inw. 1, sygn. 7.
37
„Dziennik Praw RP” 1919, nr 65, poz. 397, s. 701–702; „Dziennik Ustaw RP” 1920, nr 2,
poz. 4; „Dziennik Ustaw RP” 1927, nr 88, poz. 791; „Dziennik Ustaw RP” 1938, nr 25, poz. 221;
A. E. Markert, Gloria Victis..., s. 34–40.
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dzonym przez MSWojsk. i Ministra Skarbu w oparciu o Ustawę z dnia 2 sierpnia
1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r., zewidencjonowano
2712 powstańców, zweryfikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną MSWojsk.38
Przepisy regulujące formy i zasady opieki nad weteranami powstań narodowych
nie precyzowały, w jakim wieku weteranów uznawano za ludzi starych. Podobnie rzecz się miała w przypadku stowarzyszeń weteranów i komitetów opieki nad
weteranami, które prowadziły działalność w oparciu o ustawodawstwo II Rzeczypospolitej. Mowa tu np. o lwowskim TWPUPP, Komitecie Opieki nad Uczestnikami Powstania 1863/4 r. we Lwowie (zał. 1932), Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy
Uczestników Powstania 1863 r. w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Weteranów
1863 r. w Warszawie (zał. 1929)39. Starzy, pozbawieni opieki i środków do życia
byli powstańcy znajdowali stałe schronienie i pomoc w domach weteranów oraz
w zakładach opiekuńczych dla weteranów powstań narodowych, znajdujących się
w gestii Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Skarbu i MSWojsk.
oraz Polskiego Czerwonego Krzyża40. Zasadnicze formy pomocy i opieki pozostały
niezmienne, choć ich zakres i zasady finansowania uległy poszerzeniu.
W społecznym odbiorze weterani powstań narodowych to generalnie ludzie starzy lub wkraczający w okres starości, obdarzani szacunkiem ze względu na życiowe
doświadczenie i zasługi poniesione dla ojczyzny. Wystarczy w tym miejscu zacytować wspomnienia pośmiertne o weteranach powstania listopadowego, w tym o Alfredzie Młockim oraz o zmarłym w Krakowie 30 października 1883 r. Kalikście Horochu,
o którym pisano na łamach prasy: „Lud całej nadwiślańskiej okolicy znał i otaczał
szacunkiem to nazwisko”41. Weteran powstań narodowych w międzywojennym dwudziestoleciu, ale też w okresie wcześniejszym to człowiek długowieczny, sędziwy,
potrzebujący pomocy i opieki ze strony społeczeństwa, którą rozumiano jako pewnego rodzaju formę spłaty długu przez następne pokolenia za ofiary poniesione na
rzecz ojczyzny przez przedstawicieli poprzednich generacji. Wielu przykładów takiego rozumienia wsparcia dostarczają odezwy stowarzyszeń zbierających fundusze na
rzecz weteranów oraz publikacje prasowe. W jednej z takich odezw, wystosowanych
w marcu 1883 r. przez lwowską komisję „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy
polskich z r. 1831”, zwracano uwagę, że dopiero na podstawie wielkości społecznych
datków zebranych „w celu usunięcia niedostatku i nędzy od zgrzybiałych starców,
niegdyś żołnierzy polskich, można czerpać tę błogą otuchę, że w sercach polskich nie
wygasł święty ogień miłości ojczyzny i nie zatarło się szlachetne poczucie obowiązków, jakie Bóg względem bliźnich a ludzkość dla nieszczęścia spełniać nakazują”42.
38

CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 61, k. 13–40.
Żywe Pomniki Bohaterstwa. Ostatni z 1863 Roku, Warszawa 1933, passim; A. E. Markert, Gloria
Victis..., s. 40–45; L. Michalska–Bracha, Stowarzyszenie Wzajemnej pomocy Uczestników Powstania
1863 r. w Radomiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1922), [w:] Między Wisłą a Pilicą.
Studia i materiały historyczne, t. 5, red. U. Oettingen, Kielce 2004, s. 161–181; eadem, Komitet
Opieki nad Uczestnikami Powstania 1863/64 we Lwowie (1932–1939), [w:] Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, t. 1, red. M. Przeniosło, L. Michalska–Bracha, Kielce 2007, s. 93–110.
40
„Polska Zbrojna” 1925, nr 22 z 22 I, s. 8; „Kurier Warszawski” 1933, nr 22 z 22 I, s. 14; Żywe
Pomniki, passim.
41
A. Giller, Alfred Młocki, [w:] Wieniec półwiekowej rocznicy powstania listopadowego, z. 3, Rapperswil 1882, s. 15–261; „Dziennik Polski” 1883, nr 250 z 1 XI. Por. również opis pogrzebu
K. Horocha: PAOL, zesp. 90, inw. 1, sygn. 1, k. 41.
42
„Dziennik Polski” 1883, nr 62 z 16 III. Podobne stwierdzenia znajdują się w odezwie lwowskiego TWPUPP z maja 1888 r.: CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 82, k. 36.
39
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Wizerunek weterana 1831 i 1863 r., kreowany przez publicystykę prasową, bez
względu na to, czy na łamach prasy z końca XIX w., czy tej z okresu II Rzeczypospolitej, nie ulegał zasadniczym zmianom. Przyczyniał się do utrwalenia stereotypu
weterana powstań narodowych. Do najważniejszych jego cech charakterystycznych
należała długowieczność, podkreślana szczególnie w latach międzywojennych, ale
obecna także w społecznym dyskursie i później w postaci tzw. mitu stulatka. Pisano
o niej często na łamach prasy, podkreślano w prasowych nekrologach i wspomnieniach pośrednich. Są one znakomitym źródłem do badań nad społecznym wizerunkiem zbiorowości weteranów.
Tylko sondażowo wykorzystany na potrzeby niniejszych studiów zbiór blisko
200 nekrologów z lat 1908–1916 dostarcza wielu przykładów opisów, w których
już wówczas podkreślano walor długowieczności weteranów powstania styczniowego. „Zgon stuletniego starca. Sto lat — ogromnie długi okres czasu, na który
współcześni ludzie spoglądają z szacunkiem i zazdrością. Dzisiejszy wiek nerwów
i przesytu życiowego nie pozwala nam tak długo żyć. Umieramy młodo, a wiek
lat 60 jest już etapem, do którego tylko wybrani dochodzą. A cóż dopiero mówić
o 104 latach!”, w ten sposób pisano m.in. o zmarłym w 1913 r. w Ostrowie pod
Przemyślem Janie Wieszczaku. O jego długowieczności pisano także w 1912 r.
na łamach „Wieku Nowego”43. Niemal równolatkiem Wieszczaka był Antoni Süss
(Sühs) (1845–1946), weteran 1863 r., w II Rzeczypospolitej odznaczony Krzyżem
Niepodległości z Mieczami, zmarły w wieku 101 lat, już po II wojnie światowej44.
Weterani powstania styczniowego u schyłku II Rzeczypospolitej to generalnie osoby liczące już ponad 80 lat. Na łamach prasy z 1933 r. donoszono o przebywającym
w schronisku w Warszawie najstarszym weteranie, liczącym 99 lat, i najmłodszym,
87–letnim45. W samym tylko Lwowie w 1933 r. notowano dziewięciu żyjących
weteranów powstania styczniowego w wieku powyżej 89 lat. W gronie tym był
m.in. Marian Walenty Kuczyński (1847–1936), od 1925 r. prezes TWPUPP, który
funkcję tę pełnił aż do śmierci46. Nie mogąc z racji wieku i stanu zdrowia sprostać
obowiązkom sprawowania opieki i niesienia pomocy powstańcom, w 1932 r. zainicjował powołanie we Lwowie organizacji społecznej koncentrującej się na ich
problemach47.
Ta długowieczność często interpretowana była jako efekt niezłomnego charakteru weteranów, zaprawienia w walce o niepodległość i nabytego wówczas hartu
ducha. Szła w parze z motywem zasługi dla narodu, charakteryzowała postaci określane jeszcze za życia mianem bohaterów narodowych, uznawane za symbole epoki
1831 i 1863 r. Nieodosobnionym przykładem jest korespondencja Józefa Kajetana Janowskiego, który wspominając o śmierci Jana Aleksandra Łuniewskiego we Lwowie
w 1887 r., podkreślał, że wraz ze śmiercią tego powstańca „odchodzi epoka 1863 roku”48. Wspominany już wcześniej Jan Wieszczak uznany został we wspomnieniu

43
Biblioteka CPAHUL, Zbiory Tadeusza Sayczeya: Poszyt z nekrologami uczestników powstania styczniowego z lat 1900–1916.
44
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 136; sygn. 72, k. 12.
45
„Kurier Warszawski” 1933, nr 22 z 22 I, s. 14.
46
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 11, k. 66–70; sygn. 15, k. 19–20; sygn. 122; S. S. Nicieja,
Lwów ogród..., s. 348–349.
47
CPAHUL, zesp. 195, inw. 1, sygn. 123, k. 37.
48
BPP, PJG, sygn. akc. 2421: list J. K. Janowskiego do J. Gałęzowskiego, Lwów, 30 XI 1887.
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prasowym z 1913 r. za „żyjącą kronikę swej blisko pięćdziesięcioletniej wojaczki”49.
Często na kwestie te zwracano uwagę w relacjach z obchodów kolejnych rocznic
powstań narodowych. Np. w 1921 r. o weteranach pisano jako o „żywych piastunach tradycji rycerskiej 1863 r.”50. Utrwaloną w ten sposób metaforę „żywych pomników bohaterstwa” egzemplifikowały biografie i powstańcze losy konkretnych
postaci. Tylko tytułem przykładu wspomnieć można o weteranach 1863 r.: Bronisławie Szwarce (1834–1904), Marianie Dubieckim (1938–1926), Benedykcie Dybowskim
(1833–1930), Teofilu Bentkowskim (1842–1933) i wielu innych51.
Publicystyka prasowa, ale także stylistyka wspomnianych już nekrologów
i wspomnień pośmiertnych, dowodzi, iż stereotyp weterana powstań narodowych
konstruowany był przy pomocy także i innych ważnych cech. Należały do nich:
gorąca miłość, ofiarność i zasługi dla ojczyzny, prawość i nieugięty charakter, powszechna miłość, cześć i szacunek społeczny z uwagi na sędziwy wiek, aktywność
publiczna i młodzieńcze pragnienie życia mimo owego sędziwego wieku52. To
wszystko budowało specyficzny wizerunek weterana w odbiorze społecznym i zdecydowało o jego narodowej przynależności. Osoby coraz starszych weteranów były
więc symbolem bohaterstwa, bezinteresownego poświęcenia dla dobra wspólnego
i odpowiedzialności za sprawy ogółu. Z drugiej strony, jakby na przeciwległym
biegunie, usytuowane były różnorodne wyobrażenia i oczekiwania samych weteranów, a w tym przede wszystkim: niewspółmierność poniesionej ofiary w stosunku
do społecznego uznania, świadomość przekazu wartości moralnych i cnót obywatelskich, poczucie obowiązku wobec narodu i misji do spełnienia, ale często też ciężar winy za klęskę powstania.
Istotne dla tożsamości grupowej weteranów powstań narodowych były oczywiście wspólne przeżycia i wspomnienia, pozwalające na symboliczny powrót do
utraconej młodości. Ich sytuacja w II Rzeczypospolitej sprzyjała więziom środowiskowym, opartym na kultywowaniu zarówno pamięci autobiograficznej, jak i zbiorowej. To wszystko wpisywało się w specyficzny styl życia wspólnoty weteranów,
na który składały się odbywane w swoim gronie wieczornice i spotkania, rytuały
przypominania wspólnych losów i przeżyć, współtworzenie określonego obrazu
powstań narodowych poprzez inicjowanie pisania pamiętników, spisywanie wspomnień, a także wspólne konstruowanie „historii własnych czasów”. Tak interpretować należy inicjatywy lwowskiego środowiska weteranów 1863 r., szczególnie
z lat 1864–1918. Wydaje się, że znaczenie „pamięci komunikatywnej” czy, używając
innego określenia, „przekazu międzypokoleniowego” dla kształtowania wspólnego obrazu przeszłości53 było niebagatelne nie tylko dla środowiska weteranów powstania styczniowego54. W ten sposób zachodził bardzo ważny proces budowania
wspólnoty weteranów obu powstań wokół mitu wspólnych losów. Kwestię tę ilu-

49
Biblioteka CPAHUL, Zbiory Tadeusza Sayczeya: Poszyt z nekrologami uczestników powstania styczniowego z lat 1908–1916.
50
„Kurier Warszawski” 1921, nr 22 z 22 I.
51
L. Michalska–Bracha, Między pamięcią..., passim; S. S. Nicieja, op. cit., passim.
52
Zbiory Tadeusza Sayczeya: Poszyt z nekrologami uczestników powstania styczniowego
z lat 1908–1916.
53
Na ten temat szerzej: J. Assmann, Kultura pamięci, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz–Wolska, Kraków 2009; K. Kaźmierska, Biografia
i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady, Kraków 2008.
54
L. Michalska–Bracha, Między pamięcią..., passim.
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struje chociażby fragment listu 61–letniego Mateusza Gralewskiego, który w 1887 r.
zanotował: „Jak to już dawno, jak się nie widzimy, lata przechodzą a przechodzą!
Prawie uwierzyć nie chcę, że od powstania mija już blisko ćwierć wieku! Ja sporo
posiwiałem, a towarzysze nasi także postarzeli się, niektórzy za bardzo! Lecz pamiętajmy o sobie, bo to kotwica przyjemności życia naszego!”55.
Na zakończenie wspomnieć jeszcze należy o jednym aspekcie omawianego tu
zagadnienia. Starość weteranów powstań narodowych można rozpatrywać także
jako trwały element dyskursu politycznego toczonego w przestrzeni publicznej
w różnych kontekstach historycznych. Dowodzą tego obchody rocznic powstania
listopadowego i styczniowego, pogrzeby weteranów, różnorodne formy pamięci
powstań narodowych oraz obecność weteranów w ideowych i politycznych debatach w całym omawianym okresie. Problem ten, z uwagi na ograniczone rozmiary
niniejszego artykułu, wyłącznie sygnalizuję, odwołując się do jednego z licznych
przykładów, a mianowicie do „mitu Lwowa jako opiekuna Sybiraków”. Rozwijany jeszcze w końcu XIX w., ale szczególnie wyraźny w okresie II Rzeczypospolitej,
miał związek m.in. z takimi nazwiskami wybitnych weteranów 1863 r. i byłych zesłańców jak Franciszek Nartowski, Aleksander Sochaczewski, Benedykt Dybowski,
Agaton Giller, Bronisław Szwarce, Bernard Goldmann56.

55

BPP, PJG, sygn. akc. 2421: list M. Gralewskiego do J. Gałęzowskiego z 27 II 1887.
J. Białynia Chołodecki, Patriotyzm Lwowa w epoce porozbiorowej, [w:] Studia Lwowskie, Lwów
1932; A. Medyński, Lwów opiekunem Sybiraków, Lwów 1936; W. Masiarz, Lwów — opiekunem
zesłańców syberyjskich i więźniów caratu, [w:] Lwów — miasto — społeczeństwo — kultura. Studia
z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002.
56
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Pomoc osobom starym w działalności organizacji
samopomocy społecznej na ziemiach polskich
w latach 1914–1921

D

ziałania organizacji społecznych służące wspieraniu potrzebujących były
szczególnie potrzebne w okresie braku własnej państwowości i słabości władz
samorządowych. Zaangażowanie na tym polu mogło być stopniowo ograniczane
dopiero po odzyskaniu niepodległości.
Wybuch w 1914 r. wielkiego konfliktu zbrojnego szybko spowodował radykalne
pogorszenie sytuacji bytowej dużej części społeczeństwa. Działania militarne objęły
większą część ziem polskich. W nowej rzeczywistości wojennej niełatwo było się
odnaleźć najuboższym, w tym szczególnie osobom starym. W bardzo złej sytuacji
znaleźli się także ci, których dobytek ucierpiał podczas walk. Przyczyną pogorszenia położenia ludności cywilnej były nie tylko działania militarne, ale także polityka
prowadzona przez strony walczące. Naturalnym odruchem społeczeństwa, a szczególnie jego elit, było dążenie do podjęcia działań o charakterze samopomocowym1.
W organizowanych przedsięwzięciach priorytetowo traktowano dzieci, starano się
jednak nieść wszechstronne wsparcie także osobom starym.
Już we wrześniu 1914 r. utworzono w Królestwie Polskim Centralny Komitet
Obywatelski (CKO) — dużą organizację, której celem miało być wspieranie najbardziej potrzebujących. Jej władze zostały ulokowane w Warszawie, w terenie
powstała gęsta sieć struktur lokalnych. Po wyparciu z Królestwa wojsk rosyjskich
CKO zlikwidowano, w jego miejsce Niemcy i Austriacy zezwolili na utworzenie
nowych organizacji, działających już jednak oddzielnie w obu okupacjach. Na obszarze zarządzanym przez Austriaków jesienią 1915 r. powstał Główny Komitet
Ratunkowy (GKR), w części niemieckiej, pod koniec 1915 r. — Rada Główna Opiekuńcza (RGO). Tak jak w przypadku CKO, obie organizacje posiadały rozbudowane struktury terenowe (część z nich powstała zresztą z przekształcenia komitetów
obywatelskich). Prowadziły one także podobną działalność. Do głównych form aktywności CKO, GKR i RGO należało tworzenie różnego rodzaju instytucji pomocowych, także wspieranie bądź przejmowanie placówek już istniejących. Chodziło tu
przede wszystkim o sierocińce, ochronki, przytułki dla starców, jadłodajnie i sklepy z tanimi produktami. Poza tym potrzebującym rozdawano żywność, ubrania

1

W przypadku I wojny światowej rozważania dotyczyć będą przede wszystkim terenu Królestwa Polskiego, w odniesieniu do lat 1918–1921 — całej II Rzeczypospolitej.

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

316

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło

i obuwie, w miarę możliwości udzielano także wsparcia finansowego. W 1918 r.,
a częściowo już w 1917 r., działalność RGO i GKR osłabła. Przyczyniły się do tego
głównie kłopoty w pozyskiwaniu środków finansowych. Zakończenie wojny
GKR uznał za dobry moment do rozwiązania organizacji. Jego oddziały terenowe,
po odpowiednim przekształceniu, od początku 1919 r. zaczęły przechodzić pod
zwierzchnictwo RGO nadal funkcjonującej w Warszawie (faktycznie część struktur
tworzono od nowa)2.
„Nowa” RGO poszerzyła teren działalności nie tylko o byłą okupację austriacką, placówki terenowe zaczęto zawiązywać także na obszarze Galicji (Małopolski)
Wschodniej i Zachodniej, Wołynia i Wileńszczyzny. Formy aktywności pozostały
bez zmian, jednak zdecydowanie większy akcent położono na przekazywanie pomocy potrzebującym dzieciom. Ponieważ ograniczono przedsięwzięcia pomocowe skierowane do osób dorosłych, odbiło się to, co oczywiste, również na zakresie
wsparcia kierowanego do ludzi starych. Struktury opiekuńcze w Polsce funkcjonowały do wiosny 1921 r., decyzja o ich likwidacji została podjęta przez rząd w grudniu 1920 r. Zakończenie działalności przez RGO wynikało ze stopniowego rozbudowywania struktur państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za sferę
opieki społecznej. Uważano też, że istnienie rad opiekuńczych w dużym stopniu
zaczyna dublować działania państwowe. Jak się wydaje, było to jednak przekonanie
nieznajdujące odzwierciedlenia w praktyce.
Bardziej szczegółowo przyjrzeć się możemy kwestii miejsca pomocy osobom
starym na tle całościowej działalności samopomocowej3. Niesienie wsparcia osobom starym należało do ważnych form aktywności analizowanych organizacji,
obszar ten trudno jednak określić jako priorytetowy. Niewątpliwie zdecydowanie
więcej uwagi przykładano do wspierania potrzebujących dzieci. Było to widoczne w latach wojny4, w jeszcze większym stopniu w początkach niepodległości.
2

Problematyka funkcjonowania organizacji samopomocy społecznej w latach 1914–1921 nie
została jeszcze w szerszej skali przebadana przez historyków, mimo że dysponujemy obszerną pozostałością aktową tych struktur — np. w Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie
przechowywane są bogate materiały dotyczące CKO i RGO. Jedyne prace zwarte na ten temat
zob. Małgorzata Przeniosło, Rady opiekuńcze w województwie kieleckim 1918–1921, Kielce 2013 oraz
eadem, Rady opiekuńcze w Galicji 1919–1921, Kielce 2014. Zobacz także Małgorzata Przeniosło, Zaangażowanie rad opiekuńczych na Kielecczyźnie w przekazywanie pomocy potrzebującym dzieciom 1918–
1920, [w:] Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku,
red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2010, s. 135–150; Rada Opiekuńcza Okręgowa w Krakowie 1919–1920,
„Almanach Historyczny” 10, 2010, s. 81–93. Na ten temat pisał także Marek Przeniosło, Działalność struktur terenowych instytucji samopomocy społecznej na terenie Królestwa Polskiego w latach
1914–1918, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 61, 2001, s. 91–114.
3
Trudno tu o definicję „osób starych” w rozumieniu struktur samopomocowych. Zwykle
pod pojęciem tym rozumiano nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale nieraz także tych potrzebujących dorosłych, którzy byli bezdomni, niedołężni, niezaradni życiowo, w zaawansowanym stopniu kalecy.
4
Z zestawienia sporządzonego przez Zarząd RGO wynika, że do listopada 1918 r. za pośrednictwem rad opiekuńczych prowadzono w sumie 1430 różnego rodzaju instytucji, które
miały pomagać dzieciom. Były to przede wszystkim ochrony pracujące w ciągu dnia (1225)
i ochrony z internatami (128). W grupie tej znalazły się również m.in. przychodnie dla zdrowych (8) i dla chorych (6) dzieci oraz szpitale dziecięce (3). W zestawieniu wymieniono także
placówki przeznaczone dla dorosłych. W dokumencie mowa o 45 schroniskach dla osób starych, 173 jadłodajniach i 39 herbaciarniach. Czem jest Rada Główna Opiekuńcza. Historia, zadania
i zamiary RGO, Warszawa 1919, s. 11, 12.
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Tym niemniej przy udzielaniu pomocy dorosłym uprzywilejowywano osoby stare. Korzystały więc one z różnorodnej pomocy żywnościowej, zarówno pobierając
tanie lub bezpłatne posiłki w jadłodajniach, jak i otrzymując produkty żywnościowe. Mogły także dostać odzież i obuwie. Niejednokrotnie udzielano im również
wsparcia w postaci stałych lub jednorazowych zasiłków pieniężnych. Była to zwykle pomoc bardzo skromna. Zależała ona od możliwości finansowych konkretnych
organizacji terenowych. Niektóre z nich niosły także pomoc medyczną — zakładały szpitaliki, przychodnie lekarskie i tanie apteki, refundowały najbiedniejszym
zakup lekarstw.
Środki, jakimi dysponowały organizacje samopomocowe, były wprawdzie zwykle dalekie od potrzeb, jednak jak na ówczesne warunki poszczególne organizacje
posiadały dość znaczne fundusze. Tak było szczególnie w latach 1914–1916. W przypadku CKO część kwot pochodziła z darowizn przekazywanych przez różne towarzystwa rosyjskie i z dotacji rządu rosyjskiego. GKR wspierany był finansowo
przez działający w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
(tzw. Komitet Sienkiewiczowski) i Książęco–Biskupi Komitet w Krakowie. W przypadku RGO poważnym wzmocnieniem budżetu organizacji były fundusze pozyskiwane od Poznańskiego Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu oraz
tak jak w przypadku GKR — od Komitetu Sienkiewiczowskiego. Znaczące kwoty
do struktur samopomocowych płynęły także od osób prywatnych. Sporą hojnością
wykazywało się tu środowisko ziemian. Przedstawiciele większej własności oprócz
datków pieniężnych niejednokrotnie przekazywali komitetom wsparcie również
w postaci produktów żywnościowych. Jak już wspomniano, począwszy od 1917 r.
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. W związku z tym niektóre struktury terenowe nie były w stanie utrzymać prowadzonych przez siebie instytucji. Zawieszenia
działalności poszczególnych placówek na ogół jednak udawało się uniknąć. Zwykle
jedynie ograniczano zakres prowadzonych przez nie prac. Nie brakowało jednak
i takich organizacji terenowych, które umiejętnie potrafiły pozyskiwać środki i jak
na ówczesne warunki dysponowały pokaźnymi budżetami.
Wprawdzie terenowe struktury ratownicze (podległe CKO, RGO i GKR) w latach I wojny światowej udało się zorganizować praktycznie we wszystkich powiatach Królestwa Polskiego, jednak działalność niektórych z nich była jedynie teoretyczna. Szczególnie dotyczyło to struktur najniższego szczebla — tych działających
w gminach wiejskich i niewielkich miastach. Ograniczano się w nich, najczęściej pod
wpływem nacisków komitetów powiatowych, do wyłonienia składu członkowskiego i na tym praktycznie poprzestawano. Niektóre komitety nie wysyłały sprawozdań i nie utrzymywały kontaktu ze strukturami powiatowymi, nie prowadziły także faktycznie żadnej działalności. W dużej mierze zależało to od przewodniczącego
danej placówki. Jeżeli była nim osoba, która podjęła się pełnienia tej funkcji jedynie
dlatego, że „nie wypadało odmówić” i nie posiadała w dodatku zdolności organizacyjnych lub też gdy przewodniczącym zostawał ktoś, kto pochłonięty był innymi
obowiązkami (np. natury zawodowej), komitet lokalny nie mógł funkcjonować prawidłowo. Problem pogłębiał się, gdy małą aktywnością wykazywali się także inni
członkowie danej struktury. Na niektórych obszarach właśnie z powodu bierności
środowiska przez długi czas w ogóle nie udawało się zorganizować struktur terenowych. Nie byłoby to dotkliwe dla ludności znajdującej się w trudnym położeniu,
gdyby w danym regionie działały inne poza CKO, RGO czy GKR organizacje i placówki wspierające najuboższych. Wiele gmin w ogóle pozbawionych było jednak
takich instytucji jak choćby tanie kuchnie czy przytułki dla starców. Przykładem
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może być sytuacja w powiecie miechowskim5. Jak wynika z ankiety, jaką wypełniali
w maju 1918 r. z polecenia okupacyjnych władz powiatowych miejscowi wójtowie,
w większości gmin tego powiatu nie było ani jednej tego typu placówki6. Podobnie było też np. w gminie Dyminy w powiecie kieleckim. Miejscowy wójt w maju
1918 r. pisał o sytuacji na podległym mu terenie: „W gminie zorganizowanej opieki
nad biednymi nie ma; zorganizowanej opieki nad sierotami nie ma; żadna opieka
nad dziećmi (ochronki, ogródki dziecięce, etc.) nie istnieje; przytułków [dla starców] nie ma; kuchni wojennych lub ludowych nie ma; żadnych organizacji, któreby
się zajmowały opieką wojenną nie ma”7. Nie najlepsza sytuacja na polu pomocy
najbardziej potrzebującym istniała także w wielu powiatach z silnie rozwiniętym
przemysłem, np. w powiecie dąbrowskim. Na tym terenie w 1918 r. działał tylko
jeden przytułek dla starców (na 12 osób)8. Na obszarach, na których nie istniała
zorganizowana opieka nad osobami starymi, faktycznie mogli oni liczyć tylko na
rodzinę, ewentualnie pomoc sąsiedzką. W sytuacji, gdy takiego wsparcia nie było,
potrzebujący pozostawieni byli praktycznie sami sobie. Pomoc gminy (nieraz pomoc parafii) była tu zwykle zdecydowanie niewystarczająca.
Wśród form pomocy osobom starym, często schorowanym, znajdowały się
przedsięwzięcia skierowane wyłącznie do tej grupy, czyli przytułki. Przed 1914 r.
placówki takie istniały zarówno w niektórych miastach, jak i na wsiach, nieraz prowadzone były wysiłkiem finansowym gminy, parafii, czasem na ich utrzymanie
łożył np. miejscowy obywatel ziemski lub grupa osób zamożniejszych z okolicy.
Część przytułków tworzona była przez organizacje społeczne, z aktywności o takim
charakterze znane były chociażby istniejące w niektórych miastach Towarzystwa
Dobroczynności9.

5

Powiat miechowski, ze względu na dobrej klasy ziemię, należał do dość zamożnych.
Archiwum Państwowe w Krakowie, C. i K. Komenda Powiatowa (KP) Miechów, sygn. 10,
Ankieta w sprawie opieki nad ubogimi.
7
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej cyt. AP Kielce), Akta gminy Dyminy, sygn. 1261,
Pismo wójta gminy do KP w Kielcach z 15 V 1918. Na sytuację w gminie Dyminy złożyło się
kilka czynników. Prawdopodobnie decydujący był fakt istnienia na tym terenie tylko kilku,
i to bardzo małych, majątków ziemskich. Silne środowisko ziemiańskie często było podstawą
rozwoju organizacji ratowniczych. Domyślać się możemy, że gmina Dyminy nie miała także
szczęścia do aktywnych społecznie duszpasterzy. Podobny wniosek należałoby z pewnością
wyciągnąć również przy ocenie władz gminnych. Miejscowe środowisko chłopskie z pewnością było zbyt słabo zorganizowane, by samodzielnie występować z inicjatywą tworzenia
struktur ratowniczych.
8
Archiwum Państwowe w Katowicach, C. i K. KP Dąbrowa, sygn. 5, Sprawozdanie KP w Dąbrowie ze stanu opieki nad biednymi z 1918.
9
Na przykład Kieleckie Towarzystwo Dobroczynności utworzono w 1854 r. Funkcjonowało tylko trzy lata, nie zostało zatwierdzone przez władze rosyjskie i musiało zaprzestać
aktywności. Ponownie działalność rozpoczęło w 1873 r. i prowadziło ją do 1948 r. (obecnie
Towarzystwo zostało reaktywowane — szczególną pomoc niesie ludziom starym i chorym).
Organizacja formalnie działała tylko w Kielcach, choć posiadała swoje nieruchomości także
poza miastem i opiekowała się potrzebującymi z sąsiednich gmin. Towarzystwo kieleckie
powstało z inicjatywy grupy duchownych. Jego głównym zadaniem było niesienie pomocy potrzebującym poprzez założenie kilku sierocińców, ochronek i przytułków dla starców.
Utworzono także sklep zwany Sklepem dla Ubogich, gdzie produkty sprzedawane były po
niskich cenach. W początkowym okresie działalności poza utrzymywaniem wspomnianych
instytucji, dużymi akcjami były: wydawanie potrzebującym porcji ciepłej zupy oraz działania
6
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W latach wojny organizacje samopomocy społecznej utworzyły większą liczbę
nowych placówek opiekuńczych dla starców, często też wspierały finansowo lub
rzeczowo instytucje już istniejące. Niektóre z przytułków działających już wcześniej
całkowicie przejmowano. Zaznaczyć trzeba, że funkcjonujące wówczas schroniska
dla starców (zarówno utworzone już przed 1914 r., jak i nowo założone) zwykle
były stosunkowo niewielkie. Przeważnie liczba pensjonariuszy nie przekraczała kilkunastu osób. Przytułki posiadały też stosunkowo skromny personel składający się
z jednego lub dwóch opiekunów. Pomoc medyczna była zwykle jedynie doraźna
i uzależniona od bieżących potrzeb. Oczywiście zdarzały się i schroniska większe,
z szerszym zapleczem, te jednak raczej jedynie w większych miastach.
Dysponujemy danymi z 1916 r. dotyczącymi liczby schronisk dla starców prowadzonych przez działającą w latach wojny na terenie okupacji niemieckiej Radę
Główną Opiekuńczą. Z informacji, jakie posiadała wówczas jej warszawska centrala, wynika, że rady terenowe RGO prowadziły samodzielnie 32 schroniska, natomiast współfinansowały 11 dalszych (zobacz tabela nr 1). Z pewnością nie są to dane
kompletne, zaniżona wydaje się szczególnie liczba placówek subwencjonowanych10.
Wśród obszarów, które pozytywnie się wyróżniały, biorąc pod uwagę liczbę prowadzonych schronisk, znajdowały się powiaty będziński i błoński (istniały tu po cztery
tego typu placówki), także makowski i pułtuski (po trzy placówki). W niektórych
powiatach okupacji rady nie posiadały (lub nie wspierały) jednak żadnej placówki
opiekuńczej dla starców. Oczywiście nie znaczy to, że tego typu zakłady nie istniały
na danym terenie — mogły one być prowadzone przez inne organizacje, instytucje lub też przez osoby fizyczne. Wydaje się jednak, że ich liczba nie mogła być
znacząca, ponieważ wobec związanych z trwającą wojną trudności w zaopatrzeniu
i w finansowaniu działalności, duża część z nich starałaby się o subwencje w RGO
(w przypadku okupacji austro–węgierskiej w GKR). Analizując dane zamieszczone
w tabeli 1, zwrócić należy uwagę na stosunkowo niewielki koszt, jaki rady ponosiły
na utrzymanie schronisk. Łożone kwoty świadczą o stosunkowo małych rozmiarach placówek i jednocześnie niewielkich środkach przeznaczanych na utrzymanie
pensjonariuszy. Oferowane podopiecznym posiłki, odzież, warunki lokalowe musiały więc być bardzo skromne. Wątpliwe, by sami mieszkańcy schronisk mogli tu
posiadać jakieś dodatkowe źródła utrzymania.

pomagające znaleźć zatrudnienie osobom nieposiadającym źródeł dochodu (wyszukiwano
im np. zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych).
10
O niekompletności zestawienia świadczy chociażby sytuacja w powiecie częstochowskim,
niewykazanym w zestawieniu. Wiadomo, że w 1917 r. w Częstochowie funkcjonowały trzy
przytułki (schroniska) dla starców. Jeden z nich w całości był finansowany przez miejscową
Radę, dwa pozostałe przez nią wspierane poprzez przekazywanie produktów spożywczych.
Przytułek pozostający na utrzymaniu Rady był przeznaczony tylko dla kobiet (staruszek).
Przebywało w nim 40 pensjonariuszek. Przeciętny koszt utrzymania każdej z nich wynosił
1,40 marki dziennie. Dwa pozostałe częstochowskie przytułki działały przy Towarzystwie
Dobroczynności, przyjmowały one osoby starsze obojga płci. W placówkach łącznie przebywało na stałe ok. 60 osób. Poza pomocą ze strony Rady Opiekuńczej instytucje te były wspierane także przez częstochowski magistrat. Ze sprawozdania Rady za 1918 r. wynika, że liczba
prowadzonych i wspomaganych przytułków nie uległa zmianie, zwiększyła się jednak liczba
przebywających w nich pensjonariuszy, było ich wówczas ok. 180. AAN, RGO, sygn. 644,
k. 34, 53.
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Tabela 1. Schroniska dla starców prowadzone i subwencjonowane przez rady opiekuńcze
w 1916 r.11
Schroniska
prowadzone
samodzielnie

Schroniska
subwencjonowane

Koszt
w mk.

będzińskiego

4

—

1146

błońskiego

4

—

6126

ciechanowskiego

1

—

7714

gostyńskiego

1

—

2065

grójeckiego (okręgu)

—

1

300

lipnowskiego

1

—

222

Przytułki noclegowe

—

2223

1 (od 1 XII)

—

66

łowickiego

1

—

1823

łódzkiego

2

2

4027

m. Łodzi

—

4

7865

makowskiego

3

1

2240

mławskiego

2

—

2796

ostrołęckiego

1

—

4451

ostrowskiego

1

—

1549

płońskiego

1

—

przasnyskiego

2

—

pułtuskiego

3

—

2641

siedleckiego

—

1

37

sieradzkiego

2

—

786

sierpeckiego

1

—

373

skierniewickiego

—

1

107

1

50
1001

Rada Opiekuńcza
powiatu

łęczyckiego
łomżyńskiego

szczuczyńskiego
węgrowskiego

1

—

Razem

32

11

Źródło: AAN, RGO, sygn. 224, k. 60.

Materiałowi zamieszczonemu w tabeli towarzyszył opis działań pomocowych
prowadzonych wówczas przez niektóre rady terenowe wobec ludzi starych. Poprze11

W wykazie zamieszczono informacje dotyczące tylko tych placówek, o istnieniu których
poinformowano centralę warszawską.
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dza go wprowadzenie, w którym zawarto ogólne refleksje na ten temat. Czytamy
tu m.in.: „Dopiero Rady Opiekuńcze zainicjowały na małomiasteczkowej prowincji
Królestwa, a na tak szerokich podstawach opartą na Zachodzie, opiekę nad starcami i kalekami. Opiekę tę Rady Opiekuńcze wykonywały zakładając albo przytułki,
albo warsztaty pracy dla starców i kalek”12. Jako konkretny przykład aktywności na
interesującym nas polu przytoczyć też można zapis dotyczący makowskiej struktury powiatowej. Należała ona do bardziej aktywnych w skali okupacji niemieckiej:
„Rada Opiekuńcza Powiatu Makowskiego wspierała przytułek dla starców konferencji Św. Wincentego à Paulo w Makowie, poza tym udzielała pomocy ROM13,
w tym w samym Makowie na prowadzenie samodzielnego przytułku dla starców
na 12 osób, który został założony w lutym 1916 roku. Należy również zwrócić uwagę, że istniały w powiecie makowskim dwa schroniska dla starców na wsi — jedno
we wsi Karniewo, założone w marcu 1916 r. przez RO gminy Karniewo, w którym
znajdowało przytułek 8 starców, drugie we wsi Jaciążek, założone w październiku
1916 r. przez RO gminy Płoniewy, gdzie znajdowało schronienie 7 starców. Ogółem Rady powiatu makowskiego na powyższe 4 schroniska dla starców wydały
w 1916 r. — 2240 rb.”14.
W akcji zakładania lub utrzymywania już istniejących schronisk dla starców aktywne były także struktury terenowe Głównego Komitetu Ratunkowego. Do wyróżniających się należały np. komitety w powiecie stopnickim (ich aktywność jeszcze bardziej wzrosła w początkach niepodległości — będzie o tym mowa w dalszej
części tekstu). Wiadomo, że Komitet Ratunkowy (KR) Powiatu Stopnickiego utrzymywał przytułki dla starców w Stopnicy i Pacanowie. Przytułek w Stopnicy funkcjonujący we własnym murowanym domu przeznaczony był dla 12 osób, w 1916 r.
przebywało w nim jednak 21 starców. Dom znajdował się przy tym w nie najlepszym stanie. Posiadał natomiast ogród i drewniany budynek gospodarczy. Drugi
przytułek w powiecie stopnickim funkcjonował w Gnojnie i przeznaczony był dla
starców i kalek urodzonych w parafii gnojeńskiej niemających środków na utrzymanie. Historia jego powstania sięgała jeszcze XVIII w. Była to placówka niewielka,
w 1916 r. przebywały w niej cztery osoby, funkcję opiekuna sprawował miejscowy
gospodarz. Przytułek prawdopodobnie wspierał KR Gminy Gnojno15.
Argumentem, który dodatkowo skłaniał niektóre struktury samopomocowe do
zakładania przytułków dla starców, była chęć wyeliminowania z życia codziennego zjawiska żebractwa. Ten element silnie podnosiły także austriackie władze okupacyjne. C. i K. Komenda Powiatowa w Piotrkowie Trybunalskim w październiku
1917 r. wydała nawet zarządzenie, by w celu likwidacji żebractwa przytułki dla starców zorganizować w każdej gminie. W związku z tym polecono miejscowym urzędom gminnym zebranie dokładnych danych na temat liczby starców i kalek, którzy
powinni znaleźć schronienie w przytułkach. Opieką miały być objęte tylko osoby
nieposiadające środków do życia, niebędące w stanie pracować, także nieposiadające rodziny mogącej się nimi opiekować16. Trudno powiedzieć, jaką rolę w akcji
zakładania przytułków planowano powierzyć strukturom GKR.
12

AAN, RGO, sygn. 224, k. 57.
ROM — Rada Opiekuńcza (RO) Miejscowa.
14
AAN, RGO, sygn. 224, k. 57–59.
15
AP Kielce, C. i K. KP Busko, sygn. 392, k. 7, 47, 130.
16
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta gminy Bogusłowice, sygn. 1782,
Korespondencja w sprawie przytułków dla starców i kalek z października 1917.
13
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W najważniejszym dokumencie regulującym zasady funkcjonowania GKR — Regulaminie Komitetów Ratunkowych — nie znajdujemy zapisów, które bezpośrednio odnosiłyby się do problemu niesienia pomocy osobom starym. Podkreślić jednak trzeba,
że wszystkie znajdujące się w nim postanowienia mają charakter dość ogólnikowy
i odnoszą się do całego społeczeństwa. Nie wyróżnia się tu ani starców, ani dzieci,
operując kategorią osób, „które ucierpiały w czasie wojny”17. W podstawowym dokumencie RGO wytyczającym główne kierunki aktywności organizacji w latach wojny — w „Zasadach działalności” z grudnia 1915 r. — znajdował się zapis odnoszący
się przynajmniej częściowo do kwestii udzielania pomocy ludziom starym. Jednym
z głównych celów Rady miało być „popieranie i zakładanie przytułków dla nieuleczalnych, domów dla kalek i ślepych”. W statucie Rady z 1919 r. znalazły się podobne zapisy (pomoc ludziom starym została tu nawet mocniej wyartykułowana). W dokumencie tym czytamy, że do zadań RGO należy „Niesienie pomocy nieuleczalnym
chorym, kalekom, starcom oraz wszystkim niezdolnym do pracy i nieposiadającym
środków do życia przez zakładanie przytułków noclegowych, schronisk itp.”18.
Jak już wspomniano, RGO, funkcjonująca w latach wojny tylko na terenie okupacji niemieckiej, w Polsce niepodległej poszerzyła obszar działania. Zaangażowaniu
organizacji w prowadzenie lub współfinansowanie przytułków dla starców w tym
okresie bardziej szczegółowo przyjrzeć się możemy na przykładzie województwa
kieleckiego. Teren ten w czasie wojny wchodził w przeważającej części w skład okupacji austro–węgierskiej, a więc obszaru, na którym działał GKR. Po 1918 r. większość
struktur powiatowych w regionie finansowała lub przynajmniej częściowo uczestniczyła w utrzymywaniu przytułków, pozytywnie wyróżniając się na tle innych województw. W 1919 r. na obszarze działalności RO Powiatu Będzińskiego (była gubernia piotrkowska), funkcjonowały cztery schroniska o charakterze przytułków dla
starców: w Będzinie, Czeladzi, Wojkowicach Kościelnych i Zawierciu. Były to placówki niewielkie, przebywało w nich przeważnie po kilka osób (w największej w Zawierciu — 12). Koszt utrzymania schronisk wyniósł w sumie niecałe 7000 koron (nie
licząc prywatnych ofiar dostarczanych placówkom w postaci artykułów żywnościowych, ubrań, obuwia), a więc niewiele. Poza starcami w placówkach opiekę znajdowały też wymagające pomocy osoby kalekie19. Sprawa udzielania pomocy ludziom
starym poprzez zakładanie dla nich specjalnych przytułków była podnoszona przez
RO również w końcowym okresie funkcjonowania RGO. W protokole z posiedzenia
Rady z 25 listopada 1920 r. znajdują się informacje o planach utworzenia powiatowego przytułku dla starców i kalek na 100 osób. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był
delegat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, samo Ministerstwo miało przekazywać 50% potrzebnych funduszy. W tej fazie projektu zadaniem Rady było przygotowanie kosztorysu, który miał z kolei rozpatrzeć sejmik powiatowy20. Po 1918 r. sporą
aktywność, jeśli chodzi o utrzymywanie placówek przeznaczonych dla osób starych,
wykazywały też rady działające w powiecie częstochowskim21.
Wsparcia przytułkom według informacji z marca 1920 r. udzielały rady powiatowe w Kielcach, Jędrzejowie, Miechowie, Pińczowie i Stopnicy. Zachowały się
bardziej szczegółowe informacje o domu starców (nazywano go „przytułkiem dla
17

Regulamin Komitetów Ratunkowych, Lublin 1916, s. 1.
AAN, RGO, sygn. 5, k. 25, 26; Statut Rady Głównej Opiekuńczej, Warszawa 1919, s. 2.
19
AAN, RGO, sygn. 637, k. 219.
20
Ibidem, sygn. 402, k. 218.
21
Tak było też w okresie wojny — zobacz przyp. 9.
18

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

Pomoc osobom starym w działalności organizacji samopomocy społecznej...

323

dorosłych”) utworzonym w Jędrzejowie. Placówka ta powstała w sierpniu 1919 r.
W początkowym okresie przebywało w niej 19 osób (2 mężczyzn i 17 kobiet)22.
W źródłach można też znaleźć sporo informacji o przytułkach funkcjonujących
na terenie byłej guberni radomskiej. Wiadomo, że ROP (Rada Opiekuńcza Powiatowa) w Radomiu na początku 1920 r. wspierała finansowo dwie takie placówki
działające w mieście. Jedna z nich (prowadzona przez Towarzystwo „Domu Pracy”)
była przeznaczona dla 50 osób, druga dla 30. Rada pomagała także Towarzystwu
Wincentego à Paulo w realizacji akcji polegającej na sprawowaniu „opieki domowej”
nad 60 rodzinami (objęła w sumie ok. 300 osób). W tym drugim przypadku chodziło szczególnie o pomoc kobietom samotnie wychowującym małe dzieci (wdowom,
żonom żołnierzy, żonom ewakuowanych). W grupie tej były także osoby starsze,
które nie znalazły miejsca w przytułkach. Tą formą opieki Towarzystwo zajmowało
się już w czasie wojny23.
Schronisko dla starców działało również w Opocznie. Przed 1918 r. opiekę nad
placówką sprawował jeden z miejscowych przedsiębiorców, który starał się też
wspierać ją finansowo. Według opinii przedstawiciela RGO przybyłego do Opoczna w lipcu 1919 r., schronisko było „w stanie nędzy”. Przebywało w nim wówczas
12 osób. Po powstaniu opoczyńskiej ROP24 sytuacja placówki się poprawiła, mogła
ona liczyć na stałą dotację. Jesienią 1919 r. w schronisku przebywało 16 bezdomnych.
Na utrzymanie każdego z nich Rada miesięcznie przeznaczała 50 koron, dostarczała
także opał. Niektórzy z pensjonariuszy podejmowali się wykonywania drobnych
dorywczych prac. Otrzymane wynagrodzenie zachowywali dla siebie25. W powiecie
koneckim, według informacji z wiosny 1920 r., istniały trzy niewielkie przytułki dla
starców, przebywało w nich w sumie 30 osób. Działały one w Końskich, Szydłowcu
i Przedborzu. W przypadku Końskich początki instytucji sięgały 1915 r. Była ona
utrzymywana przez miejski Komitet Obywatelski (Komitet Ratunkowy). Przytułek
z powodu braku lokalu został jednak zamknięty w 1919 r. Miejscowi działacze społeczni podtrzymywali jednak opinię, że powinien on dalej istnieć. Jeden z nich pisał
o „masach starców — żebraków ulicznych” widocznych na ulicach Końskich. Placówka ta musiała więc zostać ponownie uruchomiona, ponieważ informacja o funkcjonowaniu przytułku znalazła się w korespondencji RGO z ROP z maja 1920 r.26
W byłej guberni radomskiej inicjatywy dotyczące zakładania przytułków dla
starców pojawiały się także na poziomie niektórych rad opiekuńczych gminnych
i miejskich. Tak było w przypadku RO gminy Brzeźnica w powiecie kozienickim.
Rada uznała, że najpilniejszym zadaniem jest zaopiekowanie się ok. 20 starcami
(także zorganizowanie dożywiania najbiedniejszych dzieci). Powstał pomysł wynajęcia pomieszczeń na przytułek, w którym jednocześnie przygotowywano by posiłki dla najbiedniejszych dzieci. Część kosztów przedsięwzięcia chciała wziąć na
siebie struktura gminna, o pokrycie większości miano się zwrócić do RGO i do
sejmiku powiatowego. Już podczas referowania projektu (zgłoszono go w lutym
1920 r. na spotkaniu Zarządu ROP w Kozienicach z przedstawicielami rad miejscowych) uznano, że jego koszty są na tyle wysokie, że uzyskanie wystarczającej
22

AAN, RGO, sygn. 614, k. 32.
Ibidem, sygn. 435, k. 43, 183.
24
Na terenie byłej okupacji austriackiej, po samorozwiązaniu się GKR, placówki terenowe
„nowej” RGO często faktycznie tworzono od podstaw. Tak było i w powiecie opoczyńskim.
25
AAN, RGO, sygn. 346, k. 57; sygn. 434, k. 9; sygn. 661, k. 9.
26
Ibidem, sygn. 431, k. 16, 89.
23
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dotacji będzie niemożliwe27. Z kolei w kwietniu 1920 r. na utworzenie przytułku dla
starców zdecydowała się ROM w Ostrowcu w powiecie opatowskim, przedsięwzięcie zamierzała zrealizować wspólnie z Towarzystwem Dobroczynności. Uznano to
zadanie za bardzo pilne wobec zdarzających się wypadków zgonów osób starszych
pozbawionych opieki, wręcz na ulicy28.
Dysponujemy danymi na dzień 1 marca 1920 r. dotyczącymi przytułków dla starców w byłym Królestwie Polskim finansowanych lub współfinansowanych przez
rady (zobacz tabela 2)29. Na tym terenie funkcjonowały wówczas 82 takie placówki.
Na obszarze analizowanego wcześniej województwa kieleckiego działało w tym
czasie 27 przytułków, najwięcej w powiecie stopnickim — 9. W przypadku powiatu stopnickiego w sumie przebywało w nich 80 podopiecznych, w województwie
kieleckim — 536. W większości przytułków opiekowano się stosunkowo niewielką
liczbą pensjonariuszy, zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu. Średnia dla byłego
Królestwa wynosiła 23 osoby. Na tym terenie największą liczbą starców opiekowały
się przytułki na obszarze działalności: ROP w Lublinie (140 osób), ROP w Kielcach
(130) i RO Okręgowej w Częstochowie (104). W przywołanej już tabeli 2 znajdują
się także informacje o wspieranych przez rady przychodniach dla chorych. Dotyczą
one opieki, którą objęto tylko dorosłych (z pewnością niemałą część wśród nich stanowiły osoby w podeszłym wieku).
Organizacje samopomocowe starały się nieść osobom starym także pomoc żywnościową. Mogło się to odbywać poprzez tworzone jadłodajnie, barszczarnie i herbaciarnie, także bezpośrednie wydawanie żywności przetworzonej i nieprzetworzonej z punktów jej magazynowania. W przypadku tych, którzy ze względu na
wiek lub stan zdrowia sami nie mogli dotrzeć do punktu wydawania posiłków lub
produktów żywnościowych, starano się wsparcie przekazywać za pośrednictwem
wytypowanych osób. Nie było specjalnych wytycznych w tym zakresie, poszczególne organizacje same wypracowywały zasady postępowania. Oczywiście zaznaczyć
trzeba, że pomoc żywnościowa kierowana była nie tylko do starców, również do
innych potrzebujących. W latach wojny osoby w podeszłym wieku obok dzieci należały niewątpliwe do grup, którym wsparcie żywnościowe miało być przekazywane
w pierwszej kolejności. Zmiana nastąpiła po 1918 r. Wprawdzie osoby stare nadal
traktowano priorytetowo, ale np. dużą część jadłodajni przeznaczono wyłącznie dla
dzieci, w związku z czym na niektórych terenach możliwości uzyskania przez dorosłych ciepłego posiłku w instytucjach prowadzonych przez organizacje samopomocowe zostały znacznie zredukowane.
Wśród obszarów pomocy, którą świadczyły organizacje samopomocowe, znajdowały się działania ułatwiające osobom potrzebującym dostęp do opieki lekarskiej, także zakładanie i wspieranie placówek służących ochronie zdrowia. Nie ma
wątpliwości, że podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa było koniecznością. Pod tym względem na terenie byłego
Królestwa Polskiego istniały ogromne potrzeby. Duży wzrost liczby zachorowań
ludności dało się zauważyć już wkrótce po wybuchu wojny. Wynikało to przede
wszystkim z pogorszenia sytuacji aprowizacyjnej, mieszkaniowej (zniszczenia wo-

27

Ibidem, sygn. 432, k. 72, 73.
Ibidem, sygn. 433, k. 97, 105.
29
Z informacji rozproszonych w różnych źródłach wynika, że zestawienie to nie jest kompletne (z kilku powiatów prawdopodobnie nie otrzymano danych).
28

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

Rada Opiekuńcza
powiatu (okręgu, miasta)a

Augustowskiego

Będzińskiego

Białostockiego

Bielskiego

Błońskiego

Chełmskiego

Częstochowskiego (o.)

Dąbrowy Górniczej (o.)

Garwolińskiego

Hrubieszowskiego

Iłżeckiego

Janowskiego

Jędrzejowskiego

Kieleckiego

Kutnowskiego

Lipnowskiego

Lubelskiego

Łódzkiego (o.)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3

2

1

—

1

1

4

—

1

1

1

5

1

3

1

1

3

1

Liczba
instytucji

60

150

15

—

130

20

43

—

30

25

7

104

20

67

50

40

25

15

Liczba osób objętych
opieką

Przytułki dla starców

—

—

1

1

—

1

—

1

1

1

1

1

1

2

12

—

1

1

Liczba
instytucji

—

—

100

180

—

50

—

100

30

180

120

50

100

1 540

600

—

60

80

Liczba objętych pomocą
miesięcznie

Przychodnie dla chorych

Tabela 2. Przytułki dla starców i przychodnie dla chorych (przeznaczone dla dorosłych) prowadzone i wspomagane przez rady opiekuńcze na
terenie wybranych (bardziej aktywnych) powiatów byłego Królestwa Polskiego (stan na dzień 1 marca 1920 r.)
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Rada Opiekuńcza
powiatu (okręgu, miasta)a

Łodzi (m.)

Łomżyńskiego

Łomży (m.)

Łowickiego

Makowskiego

Miechowskiego

Mławskiego

Opoczyńskiego

Ostrołęckiego

Pińczowskiego

Piotrkowskiego

Płońskiego

Pruszkowa (m.)

Przasnyskiego

Pułtuskiego

Radomskiego

Radzyńskiego

Rawskiego

Rypińskiego

Lp.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

—

1

—

Liczba
instytucji

25

18

15

80

30

60

30

30

16

12

30

18

50

20

50

45

—

40

—

Liczba osób objętych
opieką

Przytułki dla starców

1

1

1

—

—

—

3

1

1

3

1

3

—

3

1

—

1

1

1

Liczba
instytucji

40

25

80

—

—

—

1 500

200

100

160

80

200

—

125

160

—

230

15

9705

Liczba objętych pomocą
miesięcznie

Przychodnie dla chorych
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Stopnickiego

Suwalskiego

Tomaszowskiego

Warszawskiego (o.)

Warszawy (m.)

Zamojskiego

43.

44.

45.

46.

47.

48.

50

2

3 570

1922

60

—

40

70

80

40

1

—

2

2

9

1

90

40

—

15

96

61

1

—

1

—

1

3

—

2

1

1

1

W przypadku struktur okręgowych i miejskich zaznaczono ten fakt w nawiasie: o. — rada okręgowa; m. — rada miasta.

Źródło: AAN, RGO, sygn. 797, k. 1, 2.

a

Sosnowca (m.)

42.

1

121

Sieradzkiego

41.

1

Na ziemiach polskich

Siedlec (m.)

40.

—

82

Siedleckiego

39.

1

Razem
w Królestwie Polskim

Sejneńskiego

38.

29 209

24 560

40

—

8 000

—

100

240

—

160

10

100

60
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jenne), ograniczenia dostępu do profesjonalnej opieki lekarskiej30, łatwiejszego rozprzestrzeniania się chorób w związku z częstym przemieszczaniem się ludności
cywilnej i wojska31. W latach 1918–1921 struktury terenowe RGO starały się również podejmować działania (choć w mniejszym stopniu) mające na celu poprawę
zdrowotności społeczeństwa. Samodzielnych akcji nie było zbyt wiele, ale często
wspierano inicjatywy lokalne w tym zakresie, pomagano również już istniejącym
placówkom służby zdrowia. Według informacji z marca 1920 r. na obszarze całego byłego Królestwa Polskiego rady uczestniczyły w finansowaniu 61 przychodni
lekarskich dla dorosłych. Miesięcznie korzystało z nich ponad 24 500 osób (zob. tabela 2). Niektóre organizacje starały się pomagać również tym biednym rodzinom,
które ze względów finansowych miały kłopoty z pochowaniem zmarłych. Ze sprawozdania częstochowskiej rady opiekuńczej za 1918 r. wynika, że w uzasadnionych
wypadkach dostarczano im trumnę32.
Warto jeszcze wspomnieć o dużej akcji, w jakiej uczestniczyła RGO w 1919 r.,
skierowanej do jednego ze środowisk grupujących ludzi starych. Organizacja była
pośrednikiem w podjętej wiosną tego roku przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej inicjatywie wsparcia materialnego weteranów powstania styczniowego. Dla
takich osób przewidziano jednorazowy zasiłek w wysokości 150 marek (w indywidualnych uzasadnionych przypadkach kwotę tę podnoszono). Pewnym problemem było ustalenie listy osób, które kwalifikowałyby się do otrzymania wsparcia.
Nie udało się dokładnie określić mechanizmu, jaki w terenie stosowano, ustalając
poszczególne nazwiska, prawdopodobnie zebranie takich informacji nie należało
jednak do zadań trudnych. Weterani byli osobami znanymi w środowisku lokalnym, od 1915 r. po wyparciu Rosjan z Królestwa Polskiego często np. brali udział
w różnego rodzaju obchodach rocznic narodowych, w tym i kolejnych rocznic powstania styczniowego. Wiadomo, że listy z nazwiskami rady otrzymały z Ministerstwa, opierały się one na spisach weteranów, które przygotowano już w 1918 r.
Oczywiście mogło się zdarzyć, że do niektórych osób nie udało się dotrzeć. W takich
wypadkach czasem sami weterani lub ich rodziny zgłaszali się do rad terenowych.
Tak było chociażby w przypadku zamieszkałego w Zamościu Lucjana Nowickiego33.
30

Niektórych lekarzy zmobilizowano do wojska rosyjskiego, część dotychczasowej infrastruktury związanej z opieką zdrowotną została przejęta przez okupantów i zaadaptowana
na ich potrzeby. Okupantom wprawdzie zależało na zapobieganiu chorobom zakaźnym, ich
intencją było jednak przede wszystkim zabezpieczenie przed epidemiami własnego wojska
i struktur administracyjnych.
31
Stan zdrowotności społeczeństwa przynajmniej częściowo wynikał także ze stanu sanitarnego, z którym w tamtym okresie nie było najlepiej. Można tu zacytować fragment sprawozdania przygotowanego w lutym 1919 r. przez komisarza ludowego na powiat kielecki
przeznaczonego dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: „Stan sanitarny powiatu jest opłakany, ludność ciemna, higieny i czystości nie uznaje, kąpieli i łaźni w powiecie brak zupełny,
a ponieważ i latem kąpieli w rzece używa tylko młodzież, więc ludzie starsi, nieraz po kilka
i kilkanaście lat się nie myją, prócz opłukania twarzy, rąk i nóg. Toteż choroby zakaźne mają
tu grunt bardzo podatny”. AP Kielce, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 3517, k. 8.
32
AAN, RGO, sygn. 644, k. 35, 52.
33
W piśmie przekazanym RGO za pośrednictwem ROP w Zamościu Nowicki pisał: „Jestem
weteranem 1863 r. Od kilku lat pozostaję bez zajęcia, ponieważ z powodu starości do pracy
nie jestem już zdolny i na utrzymanie nie mam absolutnie żadnych środków. Jeden syn mój,
który dawał mi utrzymanie, wstąpił do wojska, a za niego nie otrzymuję wsparcia”. Ibidem,
sygn. 593, k. 123.
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Zdarzało się też, że zasiłek przekazywano wdowie po zmarłym weteranie. Każdorazowo na takie rozwiązanie musiało się jednak zgodzić Ministerstwo i nie zawsze
wydawało ono pozytywną decyzję34.
Stosunkowo łatwo Ministerstwo rozdysponowało środki dla weteranów na
obszarze byłej okupacji niemieckiej, gdzie istniała rozbudowana sieć rad opiekuńczych, gorzej sytuacja wyglądała na terenie działania nieistniejącego już Głównego Komitetu Ratunkowego. Wiosną 1919 r., gdy przedsięwzięcie zaczęto wcielać
w życie, na terenie byłej okupacji austro–węgierskiej sieć struktur RGO dopiero zaczęto tworzyć. W powiatach, gdzie rady powstały nieco później — w lecie 1919 r.,
środki uruchomiono dopiero wtedy. Przekazanie funduszy przeznaczonych dla
weteranów nowo tworzonym powiatowym strukturom opiekuńczym odbywało się
zwykle za pośrednictwem instruktorów RGO pomagających w ich zawiązywaniu.
Przywozili oni środki dla określonej liczby osób, zgodnie z posiadaną listą nazwisk
weteranów.
Zwykle w poszczególnych powiatach wśród obdarowanych znajdowało się od
kilku do kilkunastu osób. Przykładowo w powiecie jędrzejowskim na listach umieszczono 9 weteranów, w będzińskim — 16 takich osób, a w częstochowskim — 11.
Zadaniem rad powiatowych było wręczenie poszczególnym osobom wyznaczonej
sumy, a także uzyskanie od nich potwierdzenia jej odbioru. Pokwitowania odsyłano
do RGO35. Oprócz wypłacenia określonej sumy pieniędzy obdarowany otrzymywał
także specjalne pismo przygotowane przez Ministerstwo. Poza wpisanym nazwiskiem weterana zawierało ono następującą treść: „Chcąc dać wyraz zrozumienia
ważności sprawy przyjścia z możliwą w warunkach obecnych pomocą bojownikom
wolności — Weteranom Powstania Narodowego 1863 r., Rząd Republiki Polskiej
wyznaczył Panu zasiłek na razie w kwocie marek ... z funduszy Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej. Niech ta skromna ofiara będzie dla Pana dowodem, że powstająca Polska nie zapomina o swoich Synach, którzy dla przywrócenia Jej wolności
przelewali krew swoją”. Trudno powiedzieć, w jakim momencie pismo wręczano
weteranowi, być może razem z przekazywanymi mu pieniędzmi36.
* * *
Niesienie pomocy osobom starym, które w życiu codziennym same nie mogły sobie
poradzić, znajdowało się wśród celów funkcjonujących na terenie Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej organizacji samopomocy społecznej. Jedna z tych
organizacji — RGO — kontynuowała działalność także w początkach niepodległości. Poszerzyła w tym okresie obszar aktywności na niemal całą II Rzeczpospolitą.
W latach wojny władze okupacyjne widziały w organizacjach samopomocowych
struktury, które wyręczą je w realizacji działań mających na celu stworzenie zorganizowanej opieki nad potrzebującymi, w tym ludźmi starymi. Czy organizacje samopomocowe były w stanie taką opiekę zapewnić? Wydaje się, że tylko częściowo.
Na przeszkodzie stały zbyt szczupłe środki finansowe oraz trudności w pozyskaniu
odpowiedniej ilości produktów żywnościowych, odzieży i obuwia. Równie istotne
ograniczenia wynikały z możliwości organizacyjnych samych struktur samopomocowych. Wprawdzie utworzono je faktycznie we wszystkich powiatach Królestwa
34

Ibidem, k. 42, 122–124.
Ibidem, sygn. 346, k. 41, 92; sygn. 367, k. 105, 106; sygn. 593, k. 11, 42, 79.
36
Ibidem, sygn. 593, k. 34.
35
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i w dużej części miast i gmin wiejskich, jednak liczba czynnie zaangażowanych
w nich osób nie była duża. Prawie wszyscy członkowie organizacji terenowych
pracowali w nich społecznie, mogli więc poświęcić im ograniczoną ilość czasu. Nie
wszyscy mieli też odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Sytuacja w kwestii
organizacji pomocy potrzebującym, w tym ludziom starym, zaczęła się zmieniać dopiero po 1918 r. Początkowo jednak ani administracja państwowa, ani samorządowa
nie były w stanie dokonać bardziej radykalnych zmian. Stąd rozwiązaniem stało się
kontynuowanie działalności przez RGO.
Pomoc przekazywana osobom starym traktowana była przez instytucje samopomocy społecznej jako jeden z priorytetów. Tak było szczególnie w latach I wojny
światowej. Sytuacja częściowo zmieniła się po 1918 r., w okresie funkcjonowania
„nowej” RGO. Wprawdzie osoby w podeszłym wieku nadal mogły liczyć na dość
wszechstronne wsparcie, ale głównym obszarem aktywności stała się organizacja
pomocy dzieciom. Automatycznie zredukowano więc rozległość wsparcia udzielanego interesującej nas grupie. Trzeba podkreślić, że takie rozwiązanie nie wynikało z wewnętrznej decyzji RGO, ale zostało zalecone (czy wręcz wyznaczone) przez
władze państwowe. Zdając sobie sprawę ze szczupłości środków, jakie mogą być
przekazywane na pomoc społeczną, uznały one, że dzieci wymagają traktowania
priorytetowego. Polityka ta była dosyć konsekwentna, bo obok ukierunkowanych
na pomoc dzieciom rad opiekuńczych, wsparcie o takim charakterze od 1919 r.
zaczęły nieść specjalnie tworzone Komitety Pomocy Dzieciom (początkowo silnie
związane z RGO). Można sobie postawić pytanie, czy osoby stare potrzebujące pomocy otrzymały wówczas jakąś rekompensatę, czy wcześniejsze zadania organizacji samopomocy przejęły w początkach niepodległości inne organizacje lub struktury państwowe czy samorządowe. Trzeba stwierdzić, że w szerszej skali do tego nie
doszło. Samorządy, w których władze administracyjne widziały organy zdolne do
przejęcia części obowiązków leżących w sferze szeroko rozumianej opieki społecznej, w początkach niepodległości były jeszcze za słabe, by sprostać temu zadaniu,
poza tym nie dysponowały odpowiednimi funduszami. Także lokalne władze administracyjne, wobec szczupłości sił i środków, w szerszej skali takiej pomocy przekazywać nie mogły. W rzeczywistości na niektórych terenach w początkach niepodległości ludzie starzy, którzy nie mieli rodziny lub nie mogli liczyć na jej wsparcie
ani na wsparcie sąsiedzkie, pozostawieni zostali praktycznie samym sobie.
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Starość w Stanach Zjednoczonych: droga
do powszechnego zabezpieczenia obywateli
amerykańskich „na wypadek starości”
— od wojny secesyjnej do 1940 roku

P

ytanie o wiek nie należy do rzadkich we współczesnej Ameryce. Ułatwia komunikację międzypokoleniową, a między rówieśnikami pozwala na porównania.
Język angielski, a zatem również kultura, którą odzwierciedla, są bogate w zwroty
i określenia odnoszące się do wieku. W USA każdy wiek niesie za sobą zarówno
status, jak i normy oraz społeczne oczekiwania z nim związane; np. w wieku 10 lat
powinno się być w szkole, w wieku 22 lat kobieta powinna być mężatką, a w wieku
75 lat z całą pewnością dana osoba powinna być na emeryturze. Podobne normy
odnoszące się do wieku w sensie negatywnym są dość powszechne; dla przykładu
osoba w wieku 16 lat jest za młoda na małżeństwo, kobieta w wieku 47 lat jest za stara na dzieci, a ktoś odchodzący na emeryturę w wieku lat 58 czyni to zbyt szybko1.
Z pewnością Amerykanie są świadomi wieku, procesu starzenia się i tego, jakie on
ma znaczenie dla aktywności zawodowej danej osoby oraz jej pozycji w społeczeństwie, chociaż świadomość ta miała rozmaite konsekwencje dla osób starych i dla
zastosowania funkcjonalnego systemu emerytalnego w praktyce.
Celem niniejszych rozważań jest nie tylko opisanie samego zjawiska starości
w Stanach Zjednoczonych, ale raczej określenie, w którym momencie wiek stał się
cechą determinującą społeczną przydatność osoby lub wiążącą się ze spodziewanym
niedołęstwem i uzależnieniem od pomocy. Pierwszą istotną kwestią jest określenie,
jak starość z cnoty, której atrybutami było doświadczenie, życiowa mądrość, rozwaga
i spokój, przekształciła się w wadę, kojarzoną wyłącznie z przywarami i ułomnościami. Drugą kwestię do rozstrzygnięcia stanowi określenie, kiedy starość stała się zjawiskiem tak zauważalnym, ponadto finansowo obciążającym rodzinę czy społeczność
lokalną, że rząd stanowy, a następnie federalny, uznał ją za wartą zainteresowania
z ekonomicznego, politycznego, a w końcu humanitarnego punktu widzenia.
Ramy czasowe artykułu stanowi okres między pierwszymi programami wypłaty świadczeń dla weteranów armii Unii w 1862 r. a pierwszymi stałymi wypłatami
świadczeń z powszechnego, narzuconego ustawodawstwem federalnym, systemu
ubezpieczeń społecznych, które miały miejsce w 1940 r.
1

H. P. Chudacoﬀ, How Old Are You? Age Consciousness in American Culture, Princeton, N.J.
1989, s. 3.
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Materiał źródłowy pochodzi ze spisów powszechnych z lat 1880–1990, raportów
Komisji Prezydenta H. Hoovera „Recent Social Trends”, raportów stanowych komisji ds. ubezpieczeń społecznych, zespołu źródłowego dotyczącego ustawodawstwa Social Security Act, zbiorów U.S. Bureau of Pensions, Congressional Record
of the U.S. Congress, raportów U.S. Department of Labor, U.S. Department of Commerce oraz m.in. raportów Latimera, Thompsona i Whelptona oraz Lyndów2.

Definiowanie granicy starości
Wbrew oczekiwaniom to nie kryteria biologiczne czy demograficzne determinowały społeczne postrzeganie wieku, w którym zaczynała się starość. Graniczny wiek
był i jest raczej wypadkową wielu innych czynników, takich jak warunki społeczne, zwyczaje czy cechy osobnicze. Istniejące różnice w zasobach finansowych, którymi dysponowały osoby starsze, w źródłach ich utrzymania, ich stanie cywilnym,
warunkach panujących w gospodarstwie domowym, kompozycji społecznej pod
względem płci, rasy, pochodzenia etnicznego czy wykonywanego zawodu nie pozwalały również na jednoznaczne określenie tej granicy. To raczej zmieniające się
postrzeganie osób starszych przez społeczeństwo, jak również sprzeczne oczekiwania i uczucia związane ze starością (oraz śmiercią i umieraniem) miały przemożny
wpływ na określenie wieku starczego. W literaturze przedmiotu dotyczącej starości,
jako jednej z faz w cyklu życia, również brak zgodności. Wymieniany jest wiek 55,
60, ale i 62, 70 czy 75 lat. Wielu amerykańskich autorów pragnących określić starość
jest zgodnych, że zaczyna się ona w wieku 50 lat, podczas gdy inni twierdzą, że
nikt nie powinien być określany mianem „stary” przed osiemdziesiątką3. Wiek 65 lat
po raz pierwszy uznano za granicę przydatności do pracy w Niemczech w 1883 r.
Za Bismarckiem podążyły Stany Zjednoczone. W roku 1890 Pension Bureau zaczęło wypłacać emerytury dla weteranów armii Unii będących w wieku przynajmniej
65 lat, chyba że weteran wydawał się wykazywać „wyjątkowym wigorem”, w takim
przypadku emerytura była wstrzymywana. Komisja stanu Massachusetts ds. emerytur osób starszych w uzasadnieniu ustanowienia granicy wieku kwalifikującego do
pomocy powoływała się „na wszystkie inne programy zaczynające się od 65. roku
życia”4. Od roku 1920 zaczął obowiązywać program emerytur dla pracowników
poczty, w którym moment rozpoczęcia wypłaty świadczeń związano z ukończeniem
65 lat. Większość stanów do roku 1933 również uznawała 65 lat za granicę uprawniającą do pomocy, podobnie jak ustanowiony w 1934 r. plan emerytalny dla pracowników kolei. Największy wpływ w ustaleniu, kiedy zaczyna się starość, a powinna
zacząć emerytura, miało ustawodawstwo Social Security oraz inne programy rządowe czy prywatne programy ubezpieczenia „na wypadek starości”. Powołując się na
ustawodawstwo Bismarcka, granicę starości ustalono na wiek 65 lat5. Tak więc to
2

M. W. Latimer, Industrial Pension Systems in the United States and Canada, t. 1, 2, New York
1932; W. S. Thompson, P. K. Whelpton, Population Trends in the United States, New York 1933;
R. S. Lynd, H. M. Lynd, Middletown: A Study in Modern American Culture, New York 1929.
3
Do grupy autorów podejmujących w swoich pracach próbę zdefiniowania wieku granicznego dla starości, szczególnie w okresie kolonialnym, ale i wczesnej republiki oraz w wiekach
późniejszych, należą m.in. John Demos, Philip Greven, Tamara K. Hareven czy Joseph K. Kett.
4
Massachusetts Commission on Old Age Pensions, Annuities, and Insurance, Report
of the Commission on Old Age Pensions, January 1910, Boston 1910, s. 15.
5
Patrz P. Ariès, Centuries of Childhood, New York 1962; G. Elder, Children of the Great Depression, Chicago 1974.
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raczej rozwiązania prawne wymusiły ustanowienie tej granicy, ale stworzono wiele
badań naukowych mających potwierdzić jej racjonalność.
Badania te dowodziły, że możliwości umysłowe osoby starszej ulegają znacznemu pogorszeniu po ukończeniu przez nią 60. roku życia, co było wynikiem patologicznych zaburzeń wieku starczego i równało się z jej brakiem przydatności jako
siły roboczej6. Inni naukowcy przekonywali, że od 60. roku życia wraz z pogarszającymi się możliwościami fizycznymi i mentalnymi znacznie spadała kreatywność.
Wielu przypisywało to m.in. niechęci osób powyżej pewnego wieku do otwierania
się na nowe idee lub alternatywne rozwiązania. William James w swojej książce
Principles of Psychology (1890) dowodził, iż ludzie z wiekiem coraz bardziej stają się
niewolnikami znanych sobie formuł, idei, metod i dróg rozwiązywania kwestii czy
asymilowania wiedzy. Określił to mianem „old–fogyism”7. Jeszcze inni naukowcy obniżającą się zdolność przyswajania wiedzy przez osoby starsze przypisywali
mało przyjemnym cechom charakteru typowym dla starości8. Brak „mentalnej elastyczności” potwierdzał William Osler, który w kontrowersyjnym wykładzie pożegnalnym na Johns Hopkins University zatytułowanym The Fixed Period: Conflicting
Medical and Popular Ideas about Old Age stwierdził, że osoby w wieku 60 lat powinny
przechodzić na emeryturę, a powyżej tego wieku — być usypiane chloroformem9.
Inne argumenty o małej przydatności społecznej i gospodarczej osób starszych prezentował brytyjski ekonomista William Beveridge, którego zdaniem starym ludziom
brak było cech adaptacyjnych koniecznych do przystosowania się do nieustannych
przemian technologicznych. Podobne zdanie prezentował amerykański statystyk
i teoretyk opieki medycznej Frederick Hoﬀman, zachęcający rząd do maksymalizacji zdolności produkcyjnej państwa poprzez wprowadzenie przedziału aktywności
zawodowej od 15. do 65. roku życia10. Do debaty przyłączył się również Isaac Rubinow, pionier w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, który w znamienitym studium
tego problemu stawiał tezę, iż to właśnie wiek 65 lat stanowi swoiste pogranicze
starości, po przekroczeniu którego wzrasta zapadalność na rozmaite choroby, podobnie jak śmiertelność, znacznie odtąd wyższa niż we wcześniejszych okresach
życia11. Podobnej argumentacji użyto, kiedy Sąd Najwyższy rozważał konstytucyj6

Badania, które wywarły przemożny wpływ na ustawodawstwo amerykańskie, prowadzone
były przez m.in. angielskiego biologa i demografa sir Francisa Galtona oraz Amerykanina
George’a M. Bearda w latach 60. i 70. XIX w. F. Galton, Hereditary Genius, London 1869; idem,
Inquiries into the Human Faculty, London 1883; G. M. Beard, Legal Responsibilities in Old Age,
New York 1874; idem, American Nervousness, New York 1881.
7
Słowo „fogy” było używane dużo wcześniej, chociaż nie zawsze musiało odnosić się do
osób wyłącznie starszych. Słownik Webstera w wydaniu z 1880 r. podaje definicję tego słowa: „nudny starzec, osoba nieidąca z duchem czasu, zbyt konserwatywna i powolna”; An
American Dictionary of the English Language, 1880. W wolnym tłumaczeniu oznaczałoby tyle co
„stary piernik”. W. James, Principles of Psychology, 2 vols., New York 1890, t. 2, s. 1910.
8
G. M. Beard, American Nervousness..., s. 250.
9
W. Osler, The Fixed Period. Conflicting Medical and Popular Ideas about Old Age, „Archives
of Internal Medicine” 2001, vol. 161, s. 2074–2078; http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/
abstract/161/17/2074 [dostęp: 2.02.2012].
10
Za: W. Graebner, A History of Retirement: The Meaning and Function of an American Institution,
New Haven 1980, s. 29. F. L. Hoﬀman, A Plan For a More Eﬀective Federal and State Health Administration, „American Journal of Public Health”, March 1919, vol. 9, nr 3, s. 161–169.
11
I. Rubinow, Social Insurance: with Special Reference to American Conditions, New York 1916,
s. 14.
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ność Railroad Retirement Act. W opinii rządu federalnego „u człowieka kończącego
65 lat dość powszechny jest spadek zdolności fizycznych, trzeźwości umysłu i umiejętności współpracy”12.

Starość a produktywność13
Pod koniec wieku XIX i na początku XX starość i związane z nią zaprzestanie aktywności korelowały z takimi czynnikami jak zdrowie, zatrudnienie i dochód. To te
czynniki przede wszystkim decydowały, czy osoba mogła i chciała przejść na emeryturę, czy nie. W 1880 r. 96% mężczyzn w wieku 60 lat i 78% mężczyzn w wieku
ponad 65 lat było aktywnych zawodowo, a w 1900 odpowiednio 80% i 65%. W okresie tym gospodarka amerykańska opierała się przede wszystkim na rolnictwie, stąd
jeśli mężczyźni odchodzili na emeryturę, to właśnie z rolnictwa oraz w niewielkim
stopniu z zawodów fizycznych z nim niezwiązanych, ponieważ istniało bardzo
niewiele stanowisk dla „białych kołnierzyków”. Odejście na emeryturę uzależnione było od posiadanych dochodów lub oszczędności, jednak bardzo niskie zarobki sprawiały, że niewiele osób mogło sobie na to pozwolić. Ci, którzy to czynili,
zwykle zmuszani byli do tej decyzji przez słabe zdrowie, brak perspektyw dalszego
zatrudnienia. Nie mając odpowiedniego zabezpieczenia materialnego, stawali się
tym samym ciężarem dla dzieci. Najczęściej jednak wybierali dalszą pracę pomimo
pogarszającego się zdrowia czy odczuwanego bólu. Zatrudnienie w rolnictwie dawało bowiem szansę na pracę do późnej starości. Osoby pracujące na własnej roli
albo pozostawały niezależne finansowo, zatrudniając pomoc do gospodarstwa, albo
oddawały pieczę nad nim dzieciom, pełniąc funkcje nadzorcze, doradcze i pomocnicze, w zamian mając zapewnione utrzymanie14.
Wraz z przekształceniem gospodarki amerykańskiej z rolniczej na przemysłową
sytuacja osób starszych uległa znacznemu pogorszeniu. Migracje do miast, ograni12

Cyt. za: W. Graebner, A History of Retirement..., s. 160.
Omawianie starości, emerytury, pracy zarobkowej czy rozmaitych form zabezpieczenia na
wypadek starości jest dość trudne w kontekście amerykańskim, ponieważ większość danych
statystycznych dla okresu sprzed II wojny światowej dotyczy przede wszystkim żywicieli rodzin oraz osiągających przychody w ramach tzw. „gainful employment”, czyli zatrudnienia
przynoszącego stałe wynagrodzenie, ale nie pracę na część etatu czy pracę w domu, usługi
itd. Większość badań historycznych opartych jest na tym koncepcie. W spisach powszechnych do 1940 r. „gainful employment” rozumiane było jako wykonywanie pracy zarobkowej
w roku poprzedzającym spis. Natomiast dopiero od roku 1940 współczesna definicja siły
roboczej czy też zatrudnienia nie zależy od tego, czy dana osoba posiadała stałe zajęcie, ale
czy wykonywała pracę za wynagrodzeniem lub aktywnie poszukiwała zatrudnienia w tygodniu poprzedzającym spis. Dla ciągłości danych w roku tym wprowadzono również pytanie
o zatrudnienie za wynagrodzeniem w roku poprzednim. Mając na względzie te różnice, jest
możliwe odtworzenie rzeczywistej liczby mężczyzn aktywnych zawodowo powyżej 64. roku
życia. Kalkulacje te są cytowane dalej w tekście. Kobiety, nawet jeśli podejmowały pracę zarobkową, przerywały ją w momencie zamążpójścia, a jeśli powracały do niej, kiedy dzieci
podrosły, to ponownie porzucały ją w wieku ok. 46–55 lat. Przejście na emeryturę nie było
znaczącym etapem w ich życiu, po prostu powracały do obowiązków domowych. Ważniejszym momentem granicznym było owdowienie. S. Sherman, Labor Force Status of Unmarried
Women on the Threshold of Retirement, „Social Security Bulletin” 37, September 1974, nr 9, s. 58.
Stąd większość cytowanych i omawianych danych oraz rozmaitych zjawisk związanych z zatrudnieniem i zabezpieczaniem emerytur dla osób starszych będzie odnosiła się do mężczyzn.
14
Patrz D. H. Fischer, Growing Old in America, New York 1977.
13
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czenie możliwości zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze godzin lub pracy na
własny rachunek poza rolnictwem wraz z pogarszającym się ogólnym stanem zdrowia społeczeństwa miały kluczowy wpływ na odsetek osób, które na starość uzależniały się od pomocy innych. W 1910 r. 58% mężczyzn w wieku powyżej 65 lat pracowało zawodowo, w 1920 było ich 1 492 837, czyli 60,1% wszystkich w tym przedziale
wiekowym. Odsetek ten spadł do 58% w 1930 i aż do 20% w 1990 r.15 W 1920 r. aktywnych zawodowo kobiet powyżej 65. roku życia było 196 900, czyli 8% wszystkich
kobiet. Najwięcej wykonujących pracę zarobkową było wśród Murzynek (27,1%)16.
Wśród białych kobiet urodzonych w Ameryce zaledwie 6,7% wykonywało pracę
zarobkową17. Wiele badań wskazuje na fakt, że produktywność ulegała pogorszeniu wraz z wiekiem. Na amerykańskim południu przeciętna cena niewolnika była
najwyższa, gdy miał 35 lat, a z czasem spadała, co może sugerować rosnącą różnicę pomiędzy zyskami, które przynosiła jego praca, a kosztami, które musiał ponosić jego właściciel18. Inne źródła sugerują, że spadek zarobków, postępujący wraz
z osiąganym przez pracownika wiekiem 39 lat, w gospodarstwach robotniczych
w okresie pomiędzy 1890 a 1920 r., oznaczał zmniejszenie jego produktywności19.
Z badań przeprowadzonych przez Dorę L. Costę wynika, że produktywność nigdy
15
W grupie wiekowej między 55 a 64 lat w roku 1940 odsetek aktywnych zawodowo wynosił
82%, mniej o 8% w porównaniu z rokiem 1900 i aż o 13% z rokiem 1880, kiedy osiągnął rekordowe 95%. Trend spadkowy jest stały i w 1990 r. wskaźnik ten wyniósł już 67%. Na podstawie
kalkulacji uwzględniających pojęcie „gainful employment” oraz definicji zatrudnienia ze spisu powszechnego z 1940 r. w: J. R. Moen, Essays on the Labor Force and Labor Force Participation Rates: United States from 1860 through 1950, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet
Chicago, 1987. S. Ruggles, M. Sobek, Integrated Public Use Microdata Series, IPUMS–95, Version
1.0, Social History Research Laboratory, Department of History, University of Minnesota,
Minneapolis 1995; http://www.ipums.org/ [dostęp: 2.02.2012].
16
U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1930, Washington, D.C.
1930, tab. 44 i 45, s. 49.
17
W 1920 r. najwięcej mężczyzn w wieku ponad 65 lat pracowało w rolnictwie (662 046), przemyśle (378 673), handlu (144 500), jako służba domowa (66 685) oraz wykonując pracę urzędniczą/biurową (35 929). W tym samym czasie najwięcej kobiet powyżej 65. roku zatrudnionych
było jako służba (93 135), w rolnictwie (54 356) i w przemyśle (26 986). U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1930, tab. 47, s. 50. Pomimo że odsetek aktywnych
zawodowo w grupie powyżej 65 lat był zawsze większy wśród białych urodzonych w USA niż
wśród białych urodzonych za granicą, to w obu grupach aktywność zawodowa stale spadała
od 1880 do 1940 r. W 1950 r. nastąpił niewielki wzrost, aby potem kontynuować trend spadkowy. Aktywność zawodowa czarnych od 1880 r. była niezmiennie większa niż białych w grupie
wiekowej powyżej 65. roku życia. Po 1920 r. następuje znaczny spadek w liczbie osób pracujących zawodowo. Zarobki Murzynów, zawsze odbiegające od zarobków białych, nie pozwalały na odłożenie koniecznych kwot, aby przejść na emeryturę. Po 1940 r., kiedy rozbieżności
w zarobkach zaczęły się zmniejszać, różnice w odsetku aktywnych zawodowo również przestały istnieć. Po 1960 r. odsetek białych aktywnych zawodowo zaczął przewyższać odsetek
czarnych aktywnych zawodowo po ukończeniu 65. roku życia. Wynikało to z prostego faktu,
że kwoty wypłat z systemu ubezpieczeń socjalnych przewyższały zarobki Murzynów, tym
samym zachęcając ich do przejścia na emeryturę. Zob. wykres 2.3 i 2.4 w: D. L. Costa, The Evolution of Retirement. An American Economic History, 1880–1990, Chicago 1998, s. 9–10.
18
R. W. Fogel, Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery, New York
1989, s. 69.
19
Cost of Living of Industrial Workers in the United States and Europe, 1888–1890 oraz Cost of Living in the United States, 1917–1919, cyt. za: C. Haber, B. Gratton, Old Age and the Search for
Security: An American Social History, Bloomington 1994, s. 73.

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

336

Renata Nowaczewska

nie spadała raptownie, ale raczej było to zjawisko stałe, postępujące stopniowo. Tak
więc to nie granica 65 lat powodowała – jak dowodzili dawniej naukowcy – nagłe
zmniejszenie mocy i umiejętności fizycznych czy umysłowych, ale raczej fakt, że
ustawodawcy byli o tym przekonani i że wiek ten został skodyfikowany w Social
Security Act, w konsekwencji stając się uznanym progiem starości i wiekiem przechodzenia na emeryturę20.
W 1919 r. dr John O’Grady pisał, że „bardzo niewielu pracowników może oczekiwać, iż będzie w stanie wykonywać pracę aż do końca swojego życia. Zwykle czekają na owe kilka lat przed śmiercią, kiedy nie będą zmuszeni do pracy zarobkowej.
W jaki sposób mają zapewnić sobie utrzymanie przy życiu podczas tych ostatnich
lat — pytał. — To jest problem starości rzutujący na każdego pracownika”21. W powszechnym odczuciu obawiano się, że osoby starsze nie tylko pozbawione będą
źródeł własnego utrzymania, ale też staną się ciężarem dla społeczeństwa. Obciążanie zaś społeczeństwa koniecznością opłacania emerytur z podatków czy taryf celnych, wraz z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej, będzie skutkowało ubożeniem
młodszych pokoleń.

Starość a samodzielność
Od połowy XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych zachodziło wiele zmian, które wpływały na kompozycję demograficzną kraju; dużą rolę odgrywał zwłaszcza
znaczny spadek umieralności, zarówno niemowląt, jak i kobiet w trakcie porodu, co
m.in. powodowało, że więcej osób dożywało późniejszego wieku. Wcześniej zawierane małżeństwa i wcześniejszy wiek, w którym kobiety rodziły dzieci, sprawiały,
że prawdopodobieństwo, iż w jednym gospodarstwie domowym zamieszkiwałyby
trzy pokolenia, zwiększało się, ulegając jeszcze wzrostowi w okresie rewolucji przemysłowej22. Wspólne zamieszkiwanie było jednak bardziej wyjątkiem niż regułą,
ponieważ na przełomie XIX i XX w. dotyczyło zaledwie jednej piątej amerykańskich
gospodarstw domowych. Do roku 1900 70% wszystkich osób powyżej 60. roku życia było albo głową rodziny oraz jednocześnie właścicielem domu/gospodarstwa
domowego, albo jej małżonkiem/małżonką; 20% (z czego większość stanowiły kobiety) pozostawało w relacji rodzinnej do właściciela domu; a jedynie 8% zamieszkiwało poza rodziną jako gość czy też pensjonariusz na kwaterze lub w instytucji
opiekuńczej23. Sposób zamieszkiwania zależał najczęściej od zasobności rodziny.
Im wyższy status finansowy, tym większe prawdopodobieństwo, że członkowie rodziny w wieku starczym, kiedy nie byli już w stanie zarobkować, mogli mieszkać
i być na utrzymaniu dzieci. Co prawda, już na początku XX w. zaczął pojawiać się
rodzaj konfliktu pomiędzy chęcią samodzielnego zamieszkiwania jako rodzina „nuklearna” a obowiązkiem opieki nad starymi członkami rodziny. I chociaż w 1900 r.
20

D. L. Costa, The Evolution of Retirement..., s. 11–14.
Ohio Health and Old Age Insurance Commission, Health, Health Insurance, Old Age Pensions:
Summary of Findings, Recommendations and Dissenting Opinions, Columbus, Ohio 1919, s. 210.
22
S. Ruggles, Prolonged Connections: The Rise of the Extended Family in Nineteenth–Century England and America, Madison 1987, s. 60–83.
23
Patrz: US Census for 1900 w: C. Harber, B. Gratton, Old Age and the Search of Security...,
s. 27–28. Różnice były znaczne dla obu płci. Wśród kobiet 61% było właścicielkami domostwa
lub małżonkami właścicieli, 32% pozostawało na utrzymaniu innych członków rodziny, a 7%
mieszkało poza rodziną. Natomiast dla mężczyzn było to odpowiednio 78%, 13% i 9%. Ibidem, s. 192, przyp. 27.
21
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38% Amerykanów w wieku 60 i więcej lat mieszkało na farmach, 25% na obszarach
mało zurbanizowanych, we wsiach i miasteczkach do 2500 mieszkańców, a 37%
w większych miastach, to na tej podstawie nie można określić żadnego wzorca zachowania czy ustalić skali prawdopodobieństwa, że osoby starsze mogły liczyć na
opiekę i utrzymanie24.
Jednym ze skutków wprowadzenia Social Security było „usamodzielnienie”
osób starszych, które mogły pozwolić sobie teraz finansowo na prowadzenie niezależnego gospodarstwa, bez względu na to, czy były w posiadaniu stosownych
oszczędności, czy dysponowały innymi formami zabezpieczenia swego bytu. Regularnie wypłacane świadczenia emerytalne znacząco wpłynęły nie tylko na strukturę rodzin, lecz także na zwyczaje przyjmowane na starość. O ile w 1900 r. aż 60%
osób w wieku 65 lub więcej lat zamieszkiwało z innymi członkami rodziny (jako
ich głowy lub będąc na ich utrzymaniu, „łącząc wspólne aktywa, umiejętności, ale
i konflikty”), o tyle w 1962 r. osób w tej grupie wiekowej pozostających w jednym
gospodarstwie z dziećmi było 25%, a w 1975 już tylko 14%. Jeszcze bardziej zauważalną zmianą w zwyczajach był stosunek do wdów. W 1940 r. aż 58% starszych
kobiet — samotnych lub wdów — współmieszkało z innymi członkami rodziny,
podczas gdy w 1970 było ich już 29%25.

Praktyki dyskryminacji osób starych
Lata 20. XX w. to okres kultu młodości, który szedł w parze z kultem efektywności
i aktywności w sferze zatrudnienia. Zarządcy fabryk poczuli się zainspirowani do
ogłoszenia nowej „prawdy” skutecznego biznesu, a mianowicie, że starzy pracownicy nie mają odpowiednich kompetencji i umiejętności, żeby konkurować z młodymi osobami. Wielu kierowników zaczęło ustanawiać limity wiekowe w zatrudnieniu i w przechodzeniu na obowiązkową emeryturę26. Przekonywano, że prędkość,
z jaką należało obsługiwać nowe maszyny, przekraczała możliwości starców,
„ze względu na tempo pracy przy taśmie produkcyjnej, [wskazany] limit wieku wynosi między 40 a 45 lat”, po tym czasie pracownicy powinni być odsuwani na boczny tor27. Oprócz argumentu dotyczącego technologii powielano również pewien
dość powszechny mit z przeszłości odnoszący się do farmerskiej Ameryki, gdzie
każdy starzec może znaleźć zajęcie aż do późnego wieku. Taką wizję przedstawiali
również Lyndowie w opisie dawnego, niezurbanizowanego świata, gdzie „fizyczna
niemoc nadchodzi stopniowo i nawet bardzo starzy są pomocni”28. W uzasadnieniu
wyroku podtrzymującego konstytucyjność ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym, stereotyp ten powielił sędzia Benjamin N. Cardozo. Opierając się
24

Ibidem, s. 28–29.
Ibidem, s. 44.
26
Patrz B. J. Hendrick, The Supperannuated Man: Pensions and the Carnegie Foundation, „McClure’s” 32, December 1908, nr 2, s. 122; Report of the Massachusetts Commission on Old Age Pensions,
Annuities and Insurance, Boston 1910, s. 270–271 oraz W. Graebner, A History of Retirement...,
s. 3–53.
27
R. S. Lynd, H. M. Lynd, Middletown: A Study in Modern American Culture, New York 1929,
s. 35. Badania prowadzone w 1924 i 1925 r. przez małżeństwo Lyndów w przeciętnym mieście
w Indianie, łączące aspekty socjologiczne i antropologiczne, stanowiły przełomowy raport
zmian w życiu zwyczajnego amerykańskiego miasteczka zachodzących pod wpływem industrializacji.
28
Ibidem, s. 35.
25
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m.in. na danych raportu Recent Social Trends29, argumentował, że „liczba starych
osób, które nie mogą zadbać o samych siebie rośnie w zastraszającym tempie. Coraz
większa część [amerykańskiej] populacji staje się zurbanizowana i uprzemysłowiona zamiast [pozostać] wiejską i rolniczą”30. Do lat 30. XX w. praktyki otwarcie dyskryminujące osoby starsze dotyczyły prawie 1/3 siły roboczej. W 1929 r. National
Association of Manufacturers, jedna z konserwatywnych organizacji biznesowych,
informowała, że 28% zrzeszonych w niej firm ma ustanowione limity wiekowe.
Podczas gdy zaledwie 11% firm zlokalizowanych w Kalifornii przyznawało się do
stosowania dyskryminacji ze względu na wiek, to na podstawie badań przeprowadzonych wśród ich pracowników odsetek ten należy zwiększyć do 39%31. Z podobnego badania przeprowadzonego w 1932 r. wśród 224 amerykańskich fabryk wynikało, że aż 32% przyznawało się do stosowania limitów wiekowych; w 4 fabrykach
maksymalny wiek, w którym zatrudniano, wynosił 40 lat; w 41 fabrykach — 46 lat.
W pozostałych 153 fabrykach nie stosowano wyraźnych limitów, jednakże praktycznie nie zatrudniały nikogo powyżej 50. roku życia32.

Ochrona na wypadek starości czy „wypychanie” starych pracowników?
Emerytury dla sektora publicznego
Proces kształtowania nowych form ochrony osób osiągających zgodnie z powyżej
cytowanymi definicjami wiek „starczy” obejmował wiele rozwiązań. Część z nich
była doraźna, tworzona ad hoc w zależności od zasobności czy potrzeb danej grupy docelowej. Kulminacją tych dążeń było stworzenie ustawodawstwa stanowego
o ochronie osób starszych aż po ustawodawstwo federalne o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych.
Pierwszy system pomocy federalnej przyznany został żołnierzom armii unijnej
w 1862 r. W 1910 r. z programu korzystało 25% populacji powyżej 65. roku życia,
otrzymując albo wypłaty dla weteranów, albo tzw. wdowie pensje33. Dla porównania, w stanie Massachusetts zaledwie 3% osób starszych otrzymywało pomoc
publiczną bądź prywatną, a kolejne 3% pozostawało w przytułkach lub prywatnych domach starców. Pomimo że populacja osób starszych w okresie między

29
Między 1920 a 1930 r. liczba mieszkańców obszarów zurbanizowanych wzrosła o ok. 15 mln,
podczas gdy terenów niezurbanizowanych, ale też pozarolniczych, o zaledwie 36 mln, natomiast terenów rolniczych spadła o 1,2 mln. Recent Social Trends in the U.S. Report of the President’s Research Committee on Social Trends, New York 1933, vol. 1, s. 8, 502; W. S. Thompson,
P. K. Whelpton, Population Trends in the United States. New York 1933, s. 1, 19.
30
Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937), http://www.law.cornell.edu/socsec/course/readings/
301us619.htm [dostęp: 5.04.2012].
31
A. Epstein, The Problem of Old Age Pensions in Industry, Harrisburg, Pa.: Pennsylvania Old
Age Commission, 1926, s. 76–77; National Association of Manufacturers, The Older Worker
in Industry, New York 1929, s. 11–12; State of California, Department of Industrial Relations,
Middle Aged and Older Workers in California, Special Bulletin No 2, San Francisco 1930.
32
Hiring and Separation Methods in American Industry, „Monthly Labor Review”, November
1932, vol. 35, s. 1005, 1009.
33
Ogółem osób starszych korzystających z programu było 990 888 z 3 949 524 osób powyżej
65. roku życia. Na podst. U.S. Bureau of Pensions 1910, Report of the Commissioner of Pensions.
Ponadto w 1865 r. weterani otrzymujący świadczenia emerytalne stanowili 1,96% wszystkich
żołnierzy, a w 1915 już 93,48%. T. Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins
of Social Policy in the United States, Cambridge, Mass. 1992, s. 109.
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1880 a 1910 r. wzrosła z 3% do 4% ogółu, w przeciwieństwie do weteranów, grupa
ta nie była ani tak dobrze zorganizowana, ani nie potrafiła wzbudzić należytego
społecznego zainteresowania czy współczucia. Początkowo wypłaty dla weteranów
wynosiły 8 dolarów miesięcznie, co stanowiło 30% zarobków niewykwalifikowanego robotnika, ale wzrosły aż do kwoty między 12 a 20 dolarów na miesiąc w zależności od wieku w 1907 r.34 Kolejne nowelizacje poszerzające ustawowe warunki
progowe nabywania uprawnień do emerytury wraz ze świadczeniami dla członków
rodzin sprawiły, że Union Army Pensions stał się najbardziej hojnym programem
emerytalnym na świecie35. Szczodre finansowanie weteranów umożliwiły nie tylko
nadwyżki budżetu federalnego, ale przede wszystkim zyski czerpane z 50% taryf
celnych, które również przeznaczane były na ten cel36. Wojnę przetrwało ok. 2 mln
żołnierzy, którzy wraz z członkami rodzin nie tyle poważnie obciążali budżet federalny państwa37, co przede wszystkim stanowili solidny blok głosujący na partię republikańską. Weterani jednoczyli siły w wywieraniu nieustannego nacisku na
rząd i kongres w celu m.in. utrzymania protekcyjnych taryf. Partykularny interes tej
grupy stał się w konsekwencji jedną z przyczyn wielkiego kryzysu gospodarczego.
34

Wypłata dla osób w wieku 62–69 lat wynosiła 12 dol./mc; w wieku 70–74 — 15 dol./mc;
a powyżej 75 — 20 dol./mc. Do tego dochodziły renty z tytułu kalectwa czy niezdolności do
wykonywania pracy fizycznej. W 1866 r. było to 20 dol./mc, aż do 30 dol./mc w 1883, kwota odpowiadająca zarobkom pełnoetatowego robotnika. „Service and Age Act”, February 6,
1907. Congressional Record, 59 Congress, 2nd Session, 1907.
35
Minimalne warunki do spełnienia obejmowały trzy miesiące służby podczas jakiejkolwiek
wojny, w której udział brały Stany Zjednoczone, oraz „niemożność zapewnienia utrzymania
przez codzienną pracę”. Prezydent Grover Cleveland, demokrata, który zawetował tę ustawę, w komentarzu stwierdził, że żołnierze wojny secesyjnej dzięki swoim wynagrodzeniom,
premiom, emeryturom oraz preferencyjnemu traktowaniu przy zatrudnieniu „otrzymali taką
rekompensatę za służbę, jakiej nikt nigdy nie otrzymał od początku, kiedy rasa ludzka prowadzi wojny”. Congressional Record, 49th Congress, 2nd Session, vol. 18, Pt. 2, s. 1638.
36
Przez 37 lat, od 1866 do 1920 r., budżet U.S. miał nadwyżki, które pochodziły przede
wszystkim z taryf celnych, nieobniżonych po wojnie secesyjnej, a wręcz przeciwnie — utrzymanych przez ustawy kongresu z 1890 r. (McKinley Tariﬀ Act) i z 1897 (Dingley Tariﬀ Act),
wspomaganych przez wpływy z podatku dochodowego wprowadzonego 16. poprawką do
konstytucji w 1913 r. i z podatku akcyzowego.
37
W roku 1893 wypłaty emerytur dla 966 tys. uprawnionych weteranów i ich rodzin pochłonęły rekordową sumę 158 155 mln dol., czyli prawie 43% wpływów budżetu federalnego
(dochód podstawowy z podatków i ceł wyniósł 364 382 mln dol.). U.S. Bureau of the Census,
Statistical Abstract of the U.S. 1893, Washington D.C. 1984, http://www2.census.gov/prod2/
statcomp/documents/1893–04.pdf, p. 328 [dostęp: 2.02.2012]. Wszystkie wydatki państwa
w danym roku wyniosły 465,1 mln dol., z czego 51% na obronę (79,8 mln stanowiły wydatki
na cele ściśle militarne, a 159,4 mln wydatki na weteranów, na wypłaty emerytur, rent i obsługę bieżącą), 6% na obsługę zadłużenia, 43% na pozostałe cele (usługi pocztowe i transfery
innego typu). Patrz: Statistical Abstract of the U.S. 1893, http://www2.census.gov/prod2/stat
comp/documents/1893–02.pdf, s. 30 [dostęp: 2.02.2012] oraz http://www.usgovernmentspen
ding.com/year_spending_1893USmf_13ms1n_30809086883133#usgs302 [dostęp: 2.02.2012].
Chociaż po 1906 r. liczba uprawnionych zaczęła stopniowo spadać, to nowelizacje ustawy
z 1907 i 1912 podnosiły wysokość świadczeń, nadal pochłaniając prawie 1/4 całego budżetu.
Wypłaty te, choć powszechne ze względu na wiek, były dyskryminujące pod innymi względami, a mianowicie obejmowały praktycznie wyłącznie białych, pochodzenia anglosaskiego,
lub osoby należące do tzw. starej emigracji. W. H. Glasson, Federal Military Pensions in the United States, New York 1918, s. 273. U.S. Bureau of Pensions, Report of the Commissioner of Pensions, Washington D.C. 1905 i 1920.
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Do dość postępowych planów opieki nad osobami starszymi pod koniec XIX w.
należały programy dla służących w amerykańskiej armii i marynarce wojennej. Chociaż grupa ta była pod wieloma względami wyjątkowa, nie podlegała bowiem wielu
powszechnie obowiązującym prawom społecznym i gospodarczym obowiązującym
w USA, to warto poświęcić jej odrobinę uwagi ze względu na siłę perswazji i umiejętność wywierania politycznych nacisków, ponieważ z jej doświadczeń korzystały grupy osób starszych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. W marynarce wypłata
emerytur opierała się na dochodach uzyskanych ze sprzedaży zdobytych czy przejętych z wrogich jednostek ładunków. Ponieważ wpływy te były dość nieregularne,
szczególnie w okresie pokoju, Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na inwestowanie w prywatne instrumenty finansowe. Praktyka ta niestety nie pozostawała
wolna od nacisków politycznych i kilkakrotnie doprowadziła na skraj bankructwa
cały system emerytalny marynarki, który w konsekwencji musiał być wykupywany
gwarancjami Kongresu. Emerytury w armii płacone były w oparciu o prostą zasadę
„pay–as–you go”, czyli na bieżąco z wypracowywanych wpływów38. Oba plany były
przykładem tego, jak XIX–wieczni politycy stosowali programy emerytalne, jako formę zarządzania kapitałem ludzkim. Programy te wymuszały lepszą produktywność
(świadczenia wypłacane były procentowo do wypracowanych zarobków, praca wykonywana na akord zmuszała do zwiększania produkcji, co przekładało się na wyższe zarobki), przyciągały nowych rekrutów, zapewniały jakiekolwiek dochody na starość lojalnym pracownikom i najczęściej powiązane były z obowiązkową emeryturą
po osiągnięciu określonego wieku. Pracownicy służb cywilnych, urzędów lokalnych
i stanowych mieli szansę skorzystania z programów emerytalnych w XIX w., chociaż
aż do I wojny światowej były sporadyczne i nie zapewniały pełnego zabezpieczenia
na starość. Po roku 1850 pierwsze programy oferowane przez duże zasobne miasta
skierowane były do policji39, straży pożarnej, nauczycieli, a z czasem do innych pracowników cywilnych. Pozostałe miasta czy hrabstwa nie praktykowały systemów zabezpieczeń na starość aż do pierwszych dekad XX w.
Pierwszy program dla całego stanu przeznaczony dla pracowników cywilnych
wprowadziły władze Massachusetts w 1911 r.40 Plan zakładał obowiązkowe składki
w wysokości aż 5% osiąganego dochodu na fundusz emerytalny. Odsetki i dywidendy wypłacane były w momencie przejścia na dobrowolną emeryturę w wieku
już 60 lat lub na obowiązkową w wieku 70 lat. Cywilni pracownicy federalni nie
otrzymywali żadnych środków w ramach jednolitego programu emerytalnego aż
do reformy i wprowadzenia ustawy o Emeryturach Pracowników Federalnych (Fe-

38

R. L. Clark, L. A. Craig, J. W. Wilson, The Life and Times of a Public Sector Pension Plan before Social Security. The U.S. Navy Pension Plan in the XIX c., [w:] Pensions in the Public Sector,
eds O. S. Mitchell, E. C. Hustead, Philadelphia 2001, s. 241–264.
39
Pierwszy program emerytalny wprowadzony przez władze miasta w USA został ustanowiony w 1857 r. w Nowym Jorku. Policjanci ranni w trakcie pełnienia obowiązków mieli
otrzymać jednorazową wypłatę w momencie odejścia ze służby. W 1878 r. program został
przekształcony, tak aby zapewnić benefity stałej pensji w wysokości połowy osiąganych dochodów w ostatnim roku przed odejściem na emeryturę, ale dopiero po 21 latach służby.
O. S. Mitchell, D. McCarthy, S. C. Wisniewski, P. Zorn, Developments in State and Local Pension
Plans, [w:] Pension in the Public Sector..., s. 12.
40
Program powstał w efekcie przeprowadzonego pierwszego tego typu badania sprawdzającego warunki ekonomiczne panujące w stanie. Massachusetts Commission on Old Age Pensions, Annuities, and Insurance, Report of the Commission on Old Age Pensions, Boston 1910.
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deral Employees Retirement Act) w 1920 r. Program ten kwalifikował pracownika
do odejścia na emeryturę już po 15 latach służby, ale po osiągnięciu minimum 62,
65 lub 70 lat w zależności od wykonywanych obowiązków. Wszyscy pracownicy
przekazywali do specjalnie w tym celu stworzonego funduszu gwarantowanego 2,5% osiąganych miesięcznie dochodów, z którego wypłacane były emerytury
w minimalnej wysokości 30%, a w maksymalnej 60% dochodów osiąganych w trakcie 10 ostatnich lat. Po roku 1920 programy emerytalne dla pracowników sektora
publicznego stały się powszechną formą zabezpieczenia na starość. Inaczej sytuacja
kształtowała się w sektorze prywatnym41.

Emerytury dla sektora prywatnego
Pierwszy prywatny program emerytalny został stworzony przez firmę American
Express w roku 1875. Korporacja ustanowiła wówczas całkowicie sponsorowany
przez pracodawcę plan zabezpieczenia na wypadek starości. Podobnie jak większość
planów stworzonych przez kolejne 50 lat aż do wielkiego kryzysu, które dotyczyły
pracowników kolei, banków i cywilnych służb publicznych, korzystał on z kwitnącej
gospodarki oraz dostępu do zasobów taniej siły roboczej przewyższającej zapotrzebowanie przemysłu. W szczytowym okresie prosperity, oferującej liczne dobrodziejstwa, z których korzystali przede wszystkim pracodawcy, różnice pomiędzy ich położeniem ekonomicznym a sytuacją pracowników zaznaczyły się jeszcze wyraźniej
i dały o sobie boleśnie znać wraz z nadejściem kryzysu. Wszelkie plany emerytalne
zależały od dobrej woli pracodawcy, nie miał on ani obowiązku zapewnienia utrzymania byłym pracownikom na starość, ani rząd federalny nie sprawował jakiejkolwiek kontroli nad tą formą zabezpieczenia. W efekcie, nawet jeśli taki plan był dostępny, to jego twórca i jednocześnie benefaktor mógł w dowolnej chwili go zawiesić,
obniżyć wysokość wypłat czy całkowicie zlikwidować. Nawet długoletnia i wierna
służba nie uprawniała pracownika do żadnych świadczeń. Prywatne programy emerytalne służyły przede wszystkim pracodawcom do zwiększania produktywności
(a więc i zysków właściciela firmy czy fabryki) i do zatrzymania doświadczonych czy
wykwalifikowanych pracowników w zamian za nikłą i niepewną przyszłą emeryturę. System ubezpieczeń American Express, podobnie jak wiele innych powstałych
wkrótce po nim, były typowymi „defined benefit fund”, czyli formą zapewniania
świadczeń bez wymagania wkładu finansowego pracownika. Ubezpieczenie opierało się wyłącznie na kwotach odkładanych przez pracodawcę. Program American
Express objął jedynie pracowników z minimum dwudziestoletnim stażem, po ukończeniu przez nich 60. roku życia pod warunkiem, że byli niesprawni. Płacono średnio
50% zarobków wypracowanych przez ostatnie 10 lat, co w konsekwencji kwalifikowało do tych świadczeń bardzo małą liczbę beneficjentów42.

41

R. L. Clark, L. A. Craig, J. W. Wilson, A History of Public Sector Pensions in the United States,
Philadelphia 2003, s. 2–5, 22. Congressional Research Service, U.S. Military Retirement Pay:
History and Analysis of Key Legislation, 1861–1958, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Oﬃce, 1972. N. Miller, The U.S. Navy: A History, 3rd ed. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1997. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Historical Statistics
of the United States: Colonial Times to 1970, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Oﬃce,
1975. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Financial Statistics of Cities Having
a Population over 30,000, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Oﬃce, różne lata.
42
M. W. Latimer, Industrial Pension Systems..., t. 1, s. 20, 27.
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Pierwszym dużym planem emerytalnym w przemyśle był program Carnegie
Relief Fund w wysokości 5 mln dol. (później przekształcony w Carnegie Steel Pension) dla pracowników stalowni Andrew Carnegiego w Pittsburghu, rozpoczęty
w 1901 r.43 Następnie zaczęły go naśladować inne firmy, co skutkowało powstaniem 329 podobnych programów do 1929 r., które ochroną objęły 10% pracowników. Podczas gdy żaden ze wspomnianych planów nie był gwarantowany prawnie
ani wpisany w umowę o pracę, lecz tylko uzależniony od dobrej woli właściciela fabryki, związki zawodowe zaczęły wprowadzać własne projekty emerytalne.
W 1900 r. program emerytalny wprowadził związek zawodowy dekoratorów (Patternmakers), w 1905 krajaczy granitu (Granitecutters)44 oraz wytwórców cygar,
a w 1912 maszynistów. Ci ostatni byli pierwszą grupą zawodową, która wynegocjowała system emerytalny wpisywany do kontraktów. Niestety wraz z krachem na
giełdzie w 1929 r. upadły praktycznie wszystkie programy emerytalne związków
zawodowych, które opierały się na inwestycjach w papiery wartościowe i akcje45.
Pierwszą umowę zbiorową dotyczącą wypłacania dożywotnich rent, zawieraną między indywidualnymi odbiorcami a firmą ubezpieczeniową, zaproponowała
w 1921 r. Metropolitan Insurance Company. Drugą była Equitable Life Assurance Society of the United States, która od 1924 r. proponowała umowy emerytalne,
opierające się na wpłatach ratalnych, a następnie na wypłacie regularnych kwot
z wypracowanego przez firmę zysku46. System jednak nie był wydolny i oszczędności nie generowały takich zysków, które mogłyby zapewnić spokojną starość.
W okresie od 1874 do 1900 r. prywatnych programów było już ok. 12, między
1901 a 1920 r. liczba ich doszła do 275, a w 1929 nadal funkcjonowało 271, obejmując ochroną 2,3 mln pracowników, z czego 97,6% bez własnego wkładu pracowników47. Zebrane środki mogły być wypłacane w niewielkich kwotach świadczeń
lub jednorazowo. Rozwiązanie to było najczęściej praktykowane przez firmy kolejowe. Pracownik otrzymywał 1% swoich zarobków przemnożony przez wysługę
lat. Natomiast do lat 20. XX w. nie funkcjonowały żadne programy rządowe, czy to
emerytalne, czy ubezpieczeniowe na wypadek choroby, kalectwa lub utraty pracy,
nawet dla pracowników służby cywilnej48. Sytuacja ta uległa zmianie dzięki reformom opieki na poziomie stanowym. Po odpowiednim przystosowaniu prawa stanowego zaczęto wprowadzać pierwsze programy emerytalne. Jednakże do 1930 r.
43
Andrew Carnegie, już po sprzedaży swojej korporacji J. P. Morganowi, założył jeszcze jeden fundusz emerytalny z kapitałem 16 250 000 dol. dla emerytowanych profesorów akademickich pod nazwą Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
44
Związek ten jako pierwszy wpłacał środki na specjalnie w tym celu utworzony fundusz
emerytalny, którego celem było ich inwestowanie i pomnażanie wartości.
45
Do roku 1920 emerytalne programy związków zawodowych chroniły 264 700 pracowników, czyli 5,2% wszystkich członków. Natomiast do 1930 r. już 798 700 robotników, czyli
20,5% wszystkich związkowców. M. W. Latimer, Industrial Pension Systems..., t. 1, s. 42, 46,
54–55 oraz t. 2, s. 21, 128.
46
A. E. T. Melone, J. J. Rosenbloom, J. S. & Mahoney, D. F., Retirement plans 401(k)s, IRAs,
and other deferred compensation approaches, wyd. 10, New York 2008.
47
M. W. Latimer, Industrial Pension Systems..., t. 1, s. 42, 45.
48
Wynikało to z republikańskiej tradycji nieingerowania w życie prywatne obywateli oraz
z systemu laissez–faire lub promowanego jeszcze do lat 20. XX w. indywidualizmu amerykańskiego. Na temat ograniczonej roli władz federalnych w reformowaniu publicznej pomocy
społecznej zob. R. Nowaczewska, Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu
w latach 1929–1937, Warszawa 2009.
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mniej niż 15% osób powyżej 65. roku życia otrzymywało regularne, choć często
bardzo niewielkie, wypłaty emerytur ze środków prywatnych lub publicznych49.
Jedną z najskuteczniejszych i największych umów grupowych dla pracowników cywilnych była ustawa o świadczeniach emerytalnych dla pracowników kolei. Przemysł
kolejowy był pierwszym, który wprowadził powszechny system emerytalny dla swoich
pracowników; uczyniono to już w 1874 r. Do roku 1925 ponad trzy czwarte wszystkich
pracowników kolei objęto tym programem. Niestety niewielka liczba pracowników
otrzymywała rzeczywiste emerytury, a wraz z nadejściem wielkiego kryzysu dalsza
wypłata świadczeń stała się wręcz niemożliwa. Zgodnie z zasadą starszeństwa, pracownicy posiadający dłuższy staż pracy woleli pozostać na stanowiskach, niż skazywać się
na niepewne oczekiwanie na kolejny czek emerytalny. Tym samym średni wiek pracowników uległ poważnemu podwyższeniu, a młodsi zgłaszający się do pracy nie mieli
praktycznie żadnych szans na otrzymanie zatrudnienia. Tak więc postanowiono wprowadzić nowy program, który nie tyle był racjonalny, co wypłacalny. W 1935 r. Kongres
przegłosował Railroad Retirement Act50, zgodnie z którym pierwsze wypłaty świadczeń
planowano na lata 40. XX w.51 W lipcu 1937 r. wypłatę świadczeń dla prawie 50 tys. emerytów przejęła rada, pod której zarządem do końca 1938 r. na emeryturę przeszło prawie
100 000 pracowników kolei. Nowa ustawa zakładała, że wysokość wypłat uzależniona
będzie od zarobków i wysługi lat pracownika. Świadczenia będą wypłacane w chwili
ukończenia 65 lat lub później. Jeśli pracownik chciał przejść na wcześniejszą emeryturę
w wieku 60–64 lata, otrzymywał procentowo mniejszą kwotę. W obu przypadkach mogło to nastąpić dopiero po upływie 30 lat pracy. Zmiany w ustawodawstwie z 1937 r. zakładały rozmaite dodatki oraz wypłatę świadczeń członkom rodziny pozostającym na
utrzymaniu przechodzącego na emeryturę, a poprawki wprowadzone w 1946 i 1951 r.
umożliwiały wypłatę świadczeń dla współmałżonka lub spadkobierców52.

Pracodawcy a zabezpieczenia „na wypadek starości”
Wiele z programów emerytalnych drugiej dekady XX w. powstało dzięki aktywnej
roli Industrial Relations Counselors — IRC, rady zajmującej się promowaniem i sza-

49

Dane szacunkowe na podst. U.S. Bureau, Care of Aged Persons in the United States, Bulletin No.
489, Washington, D.C.: Government Printing Oﬃce, 1929, tab. 1; S. H. Williamson, U.S. Pension before 1930: A Historical Perspective, [w:] Trends in Pensions, eds J. A. Turner, D. J. Beller,
Washington, D.C.: Department of Labor, 1989. Najbardziej jednak skuteczne były wprowadzone w 1942 r. zmiany podatkowe, w tym ulgi na rzecz programów emerytalnych. W konsekwencji w roku 1960 już 41% pracowników na etatach/na pensjach podlegało dobrowolnym
planom emerytalnym, a w 1980 r. było ich już prawie 50%. Na podst. Serii H 287–304, US Bureau of the Census 1975, s. 353 oraz tab. 4.1, [w:] D. J. Beller, H. H. Lawrence, Trends in Private
Pension Plan Coverage, [w:] Trends in Pensions, eds J. A. Turner, D. J. Beller, Washington, D.C.
1992, s. 75. Programy te jednak stanowią zaledwie dodatek do emerytury. Obecnie większość
osób starszych czerpie dochody z planu Social Security, a nie prywatnych ubezpieczeń.
50
H. R. Rep. No. 1711, 74th Cong., 1st Sess. 10 [1935].
51
Niestety, w sprawie Railroad Retirement Board v. Alton R.R. Co., 295 U.S. 330, 55 S. Ct. 758,
79 L. Ed. 1468 [1935], Sąd Najwyższy zaopiniował, że zgodnie z 5. poprawką do konstytucji
USA, akt ten pozbawia firmy kolejowe ich własności bez decyzji sądu oraz pozbawia Kongres
jego prawa do regulacji handlu międzystanowego. Po przeformułowaniu ustawy przez Kongres została ona przyjęta w 1937 r.
52
United States Railroad Retirement Board, http://www.rrb.gov/opa/qa/pub_1004.asp [dostęp: 5.04.2012].
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cowaniem doboru właściwych form zabezpieczenia dla pracowników w przemyśle53. Był to również okres popularyzowania tzw. „welfare capitalism”, czyli kapitalizmu opiekuńczego. Pod wpływem reform progresywistów wiele elitarnych grup
pracodawców zaczęło praktykować nową formę bardziej humanitarnej metody zarządzania pracownikami. Odchodząc od postindustrialnej praktyki „welfare work”
(czyli pomocy przez dostarczanie jedynie pracy), liczono na większe korzyści. Nadrzędnym celem do osiągnięcia było utworzenie grupy stabilnych i produktywnych
pracowników. Służyć mu miało wypłacanie im środków w formie emerytur, udziałów w akcjach firmy, płatnych urlopów, współfinansowania kredytów hipotecznych
oraz ubezpieczeń zdrowotnych54.
Z badań przeprowadzonych w latach 20. przez IRC wynikało, że pracodawcy
wskazywali na trzy główne powody zakładania funduszy emerytalnych dla pracowników. Po pierwsze, był to często jedyny tak łatwo osiągalny sposób usunięcia starszych pracowników z pełnionych przez nich funkcji, w momencie kiedy nie
mogli już tak sprawnie wykonywać pełnionych przez siebie obowiązków. Było to
szczególnie ważne w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak
np. kolejnictwo. Po drugie, chciano stworzyć stabilną i kompetentną siłę roboczą,
a jak sądzono, programy emerytalne mogły nie tylko zapobiegać ewentualnym
strajkom, ale też promować długą, nieprzerwaną i lojalną służbę. Po trzecie, programy te były bardziej humanitarnymi metodami obchodzenia się ze starszymi i niepotrzebnymi pracownikami. Istnienie zabezpieczeń emerytalnych podnosiło prestiż
firmy oraz przyciągało zdolnych i poszukiwanych pracowników. Warto dodać, że
programów emerytalnych praktycznie nigdy nie tworzono w odpowiedzi na żądania pracowników. Wynikały one ze strategii marketingowej firm i sposobu zarządzania przez nie kadrami55. Niestety w skali całego kraju niewielu pracowników
miało zabezpieczoną starość. Wynikało to z tego, że znikoma liczba firm oferowała
programy emerytalne osobom zatrudnionym; ponadto dość częste rotacje pracowników w tym okresie powodowały, że trudno im było nabyć prawo do emerytury,
nawet jeśli pracowali do 65. roku życia, ponieważ nie spełniali warunku ciągłości
zatrudnienia56.

Polityczna batalia o ubezpieczenia na „wypadek” starości
Co zatem czekało pracowników na starość, jeśli nie wiedli skromnego życia, skrupulatnie odkładając drobne kwoty pieniędzy? Mogli się spodziewać jedynie pomocy lokalnych organizacji dobroczynnych, które znikomej liczbie „szczęśliwców”
53

IRC została utworzona i była finansowana do lat 30. XX w. przez rodzinę Rockefellerów.
Uczynili to za namową Williama Lyona Mackenzie Kinga, późniejszego premiera Kanady,
w ramach strategii polepszania wizerunku po masakrze w Ludlow w 1914 r. IRC prowadziła
wszechstronne badania relacji panujących w przemyśle, oferowała wsparcie techniczne pracodawcom oraz publikowała raporty, m.in. raporty Latimera.
54
Organizacją zrzeszającą pracodawców, która promowała tę postępową formę zarządzania
zasobami ludzkimi, była Special Conference Committee. Organizacja ta również pozostawała
w bliskich związkach z rodziną Rockefellerów, ponieważ jej długoletnim przewodniczącym
był Clarence J. Hicks, uprzednio szef działu kadr Standard Oil z New Jersey, a w późniejszym
czasie przewodniczący zarządu Industrial Relations Counselors. S. M. Jacoby, Modern Manors: Welfare Capitalism since the New Deal, Princeton, N.J. 1997, s. 21–24.
55
M. W. Latimer, Industrial Pension Systems..., t. 1, s. 18–19.
56
Ibidem, s. 753–952.

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

Starość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia...

345

oferowały miejsca w przytułkach i tzw. „outdoor relief”, czyli pomoc bezpośrednią
w postaci doraźnego wsparcia w naturze. Chcąc przeciwdziałać okresowemu, ale
stale rosnącemu zapotrzebowaniu na pomoc prywatną i publiczną, władze wielu
stanów podejmowały uchwały o wprowadzaniu programów emerytalnych. Pierwsze takie programy wprowadziła Arizona i Alaska w 1915 r. Do 1923 r. miały je
Montana, Nevada i Pensylwania, a do 1929 także Wisconsin, Kentucky, Washington,
Colorado, Maryland, Kalifornia, Utah, Minnesota i Nowy Jork. Łącznie do końca
1934 r. prawo o emeryturach zostało wprowadzone w 28 stanach i na dwóch terytoriach: Alasce i Hawajach. Programy te były jednak dość ograniczone, nie zawsze
obowiązkowe, zależały w dużej mierze od zasobności stanu i działających na jego
terenie firm. Dość podnoszono granicę ubiegania się o wypłaty z funduszu do 70 lat;
najczęściej korzystały z nich osoby bardzo biedne, pozbawione rodziny czy bliskich,
którzy mogliby zapewnić im utrzymanie. Ostatnim warunkiem, który jeszcze poważniej ograniczał możliwości starych ludzi, był obowiązek rezydowania w danym
stanie najczęściej przez minimum 15 lat.
Po kilku latach najdotkliwszego w historii USA kryzysu gospodarczego prezydent Franklin Delano Roosevelt (demokrata) postanowił zerwać z republikańską tradycją nieangażowania rządu w regulację zjawisk rynkowych, takich jak zatrudnienie
i opieka nad grupami najbardziej potrzebującymi57. W 1934 r. powołał Komisję ds.
Zabezpieczenia Ekonomicznego (Committee on Economic Security — CES) w celu
przygotowania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym (Social Security
Act). Przewodniczącą komisji została sekretarz pracy Francis Perkins, a jej członkami m.in. Walter C. Teagle, prezes Standard Oil Company, oraz ekspert programów
emerytalnych Murray Latimer. W oparciu o dane demograficzne i obserwowane
trendy komisja poczyniła prognozy na temat wielkości ekonomicznego obciążenia
społeczeństwa przez osoby starsze. I tak przewidywała ona, że w roku 1990 odsetek
osób powyżej 64. roku życia sięgnie 12,6%58, a że uprzemysłowiona gospodarka będzie potrzebowała coraz mniej osób starszych, które nie będą miały możliwości zatrudnienia i zdobycia środków na utrzymanie, staną się one poważnym ciężarem dla
reszty społeczeństwa. Komisja wnioskowała więc o wprowadzenie programu opieki
na starość, uspokajając jednocześnie, że skromne wymagania odpowiednie do wieku nie będą stanowiły poważnego obciążenia dla budżetu59. Pierwszym programem
ochrony na „wypadek” starości był Old Age Insurance (w 1939 r. przemianowany
na Old Age and Survivors Insurance), a drugim Old Age Assistance. Był to wspólny
program władz stanowych i federalnych, który bardzo dobrze sprawdzał się w okresie trwania Nowego Ładu na zasadzie „matching fund”, czyli kiedy władze federalne
przekazywały środki finansowe w stosunku jeden do jednego do zainwestowanych

57
Na temat zmieniającej się roli rządu federalnego wobec opieki na osobami starszymi
w okresie od końca I wojny światowej do lat 80. XX w. zob. W. A. Achenbaum, Shades of Gray.
Old Age, American Values, and Federal Policies Since 1920, Boston 1983.
58
Przewidywania te całkowicie się sprawdziły, ponieważ w 1990 r. odsetek osób powyżej
65. roku życia wyniósł dokładnie 12,6%, wzrastając przez ostatnie sto lat o 2,4% rocznie.
A o ile w 1900 r. osoby powyżej 85. roku stanowiły jedynie 0,1% całości populacji, o tyle
w 1990 — 3,1%, a w 2000 — 4,2% ogółu. U.S. Census Bureau, 65+ in the United States: 2005,
http://www.census.gov/prod/2006pubs/p23–209.pdf, s. 10–11 [dostęp: 5.04.2012].
59
Zob. U.S. Committee on Economic Security, The Report to the President of the Committee on
Economic Security, Washington, D.C. 1935, http://www.ssa.gov/history/reports/ces.html [dostęp: 4.02.2012], oraz I. Rubinow, The Quest for Security, New York 1934, s. 223–224.
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środków przez władze stanowe aż do określonego maksimum na jednego potrzebującego60. Old Age Insurance (ubezpieczenie na starość) było przeznaczone dla
osób młodych, które mogłyby dokładać się, tak aby w przyszłości nie „spowodować
przeciążenia systemu”. Natomiast Old Age Assistance (pomoc dla osób starszych)
skierowana miała być do osób już pozbawionych środków do życia lub tych, które
ze względu na wiek wkrótce bez nich pozostaną61. Ubezpieczeniem na starość objęci
zostali wszyscy pracownicy poniżej 65. roku życia zatrudnieni w przemyśle i handlu
z wyjątkiem pracowników kolei, którzy podlegali osobnemu systemowi. Wykluczono również osoby zatrudnione w rolnictwie, pracowników federalnych służb cywilnych, pomoce domowe oraz samozatrudniających się. W rezultacie ubezpieczenie
objęło ochroną zaledwie 43% siły roboczej62. Przez pierwsze dwa lata środki pochodziły z ogólnych wpływów do budżetu państwa, ale od 1937 r. wszystkie zatrudnione osoby, jak również właściciele firm na zasadzie obopólnej solidarności zostali
obciążeni podatkiem od wynagrodzenia przeznaczonym wyłącznie na ten program.
Do roku 1949 podatek ten wynosił 1% od pierwszych 3 tys. dol. wynagrodzenia63. Po
poprawkach wprowadzonych w 1939 r. system przekształcił się w bardziej opiekuńczy, gwarantujący przynajmniej minimum dochodu, faworyzował robotników z niższymi zarobkami i dużymi rodzinami oraz tych, którzy pozostawiali po sobie spadkobierców. Zrezygnowano również z pierwotnej propozycji utworzenia wielkiego
trustu ubezpieczeniowego, na rzecz programu wypłacającego świadczenia na bieżąco („pay–as–you go”), co w świetle teorii Keynesa oraz niezbyt optymistycznych prognoz makroekonomicznych było bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Ponadto przywrócono prawo do pracy osobom otrzymującym wypłaty świadczeń. Zezwalano na
podejmowanie pracy zarobkowej bez groźby utraty emerytury do maksimum 15 dol.
dochodu tygodniowo. Pierwsze regularne wypłaty nastąpiły w 1940 r.64 Pomimo
wielu krytycznych głosów i zastrzeżeń co do rozwiązań zawartych w Social Security
Act osoby starsze przyjęły je z dużym entuzjazmem. W badaniu Gallupa przeprowadzonym w grudniu 1935 r. 89% respondentów wypowiedziało się pozytywnie na
temat zabezpieczeń na starość. W 1937 r. 73% respondentów zgadzało się z dodatkowym opodatkowaniem ich dochodów na cele ubezpieczenia społecznego, natomiast
85% odrzuciło propozycję, aby cały ciężar wpłat ponosili jedynie pracownicy65.

60
Do roku 1940 wszystkie stany wprowadziły ten program, zapewniając utrzymanie 22%
wszystkich 65–latków. Do 1950 r. OAA był głównym programem wspomagającym osoby
starsze. D. Parsons, Male Retirement Behavior in the United States, 1930–1950, „Journal of Economic History”, vol. 51, nr 3, s. 657–674.
61
U.S. Committee on Economic Security, Report to the President..., s. 25.
62
U.S. Social Security Board, Social Security in America, Washington, D.C., 1937, s. 161–171, 178.
63
Title I, Social Security Act, P.L. 74–271 (49 Stat. 620), 1935, http://www.ssa.gov/OP_Home/
ssact/ssact.htm [dostęp: 12.01.2012]; J. F. Burton Jr., D. J. B. Mitchell, Employee Benefits and Social Insurance: The Welfare Side of Employee Relations, [w:] Industrial Relations to Human Resources
and Beyond: the Evolving Process of Employee Relations Management, eds B. E. Kaufman, R. A. Beaumont, R. B. Helfgott, New York: Industrial Relations Counselors, 2003, s. 192–193.
64
Poprawki z 1939 r. zob. U.S. Congress, House. Committee on Ways and Means, Hearing Relating to the Social Security Act Amendments of 1939, 2 vols., 76th Congress, 1st Session, 1939, vol. 1,
s. 1158–1159, 1192; U.S. Congress, House, Compilation of the Social Security Laws, Document
No. 312, 2 vols., 89th Congress, 1st Session, 1965, vol. 2, s. 747.
65
G. H. Gallup, The Gallup Poll: Public Opinion, 1935–1971, 3 vols., New York 1972, vol. 1, s. 9,
76.
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Trudno jest jednoznacznie określić, kto miał decydujący wpływ na wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego osoby stare. Dużą „zachętą” dla samego prezydenta
F. D. Roosevelta był populistyczny ruch doktora Francisa E. Townsenda, który proponował w swoim programie wypłatę miesięcznych świadczeń w wysokości 200 dol.
dla każdej osoby powyżej 60. roku życia, pod warunkiem że wyda je w ciągu jednego
miesiąca i nie będzie podejmować innej pracy zarobkowej. Ruch ten cieszył się ogromnym poparciem społecznym i stanowił poważną siłę polityczną, która wstrząsnęła
Kongresem66. Podobną rolę w ustanowieniu systemu ubezpieczeń społecznych mogła
mieć aktywność demokratycznie wybranych przedstawicieli poszczególnych stanów
w Kongresie, którzy zaczęli odczuwać presję wywieraną przez wyborców67. Sukces
tego przedsięwzięcia można też przypisywać kilku wzajemnie oddziałującym na siebie czynnikom, w tym aktywności bossów partyjnych, liderów Kongresu, zaangażowaniu urzędników stanowych czy lobbingowi badaczy i reformatorów społecznych
oraz pracowników organizacji dobroczynnych68. Poparcie dla ustawy, które działacze ci pozyskali w Kongresie, nie tylko podważa twierdzenie o kluczowej roli biznesu w reformie emerytalnej, ale i obnaża słabość amerykańskiej elity pracodawców
jako grupy nacisku69. Z twierdzeniem tym nie zgadza się George William Domhoﬀ,
psycholog i socjolog, autor bestsellerowej serii „Who Rules America?”. Jego zdaniem
główną rolę w przygotowaniu ustawy w takiej a nie innej formie miało to, co sam nazywa „siecią powiązań Rockefellerów” („Rockefeller network”), która wyrażała opinię klasy posiadającej i była instrumentem wpływu interesów biznesu na proces decyzyjny władz. Do sieci tej włączył m.in. Social Science Research Council70, Industrial
Relations Section71 oraz wspomniany już Industrial Relation Counselors72. Pogląd ten
wsparł historyk, specjalista ds. Social Security i polityki społecznej Edward Berkowitz.
Za postacie kluczowe dla reformy ubezpieczeń społecznych, ale i dla samej sieci powiązań, uznał on Murraya Latimera i J. Douglasa Browna73.
66
Na temat wpływu ruchu Townsenda na ustawodawstwo socjalne lat 30. XX w. patrz
E. Amenta, When Movements Matter. The Townsend Plan and the Rise of Social Security, Princeton
2006. Ruch ten zrzeszał ponad 600 tys. członków w ok. 12 tys. klubów. A. Holtzman, The Townsend Movement. A Political Study, New York 1962, s. 49–52.
67
Na temat tej teorii patrz T. Skocpol, Protecting Soldiers and Mother. The Political Origins of Social Policy in the U.S.
68
A. S. Orloﬀ, The Politics of Pensions. A Comparative Analysis of Britain, Canada and the United
States, 1880–1940, Madison, Wisc. 1993, s. 76.
69
Ibidem, s. 297.
70
Organizacja założona w 1923 r., której celem były i nadal są badania w dziedzinie nauk
społecznych. Przez ponad 50 lat jej działalności finansowanie zapewniały jej dwie fundacje
rodziny Rockefellerów: Laura Spelman Rockefeller Memorial i Rockefeller Foundation, a także Russell Sage Foundation, Ford Foundation i Carnegie Corporation.
71
Utworzony na uniwersytecie Princeton za namową Clarence’a J. Hicksa dzięki szczodrej
dotacji Johna D. Rockefellera Jr. w 1922 r., początkowo jako biblioteka specjalizująca się w studiach nad klasą robotniczą, potem prowadząca samodzielne badania nad stosunkami w przemyśle, ruchem związkowym oraz ubezpieczeniami społecznymi dla pracowników.
72
G. W. Domhoﬀ, State Autonomy or Class Dominance? Case Studies on Policy Making in America,
New York 1996.
73
E. D. Berkowitz, Current Developments in the Welfare State: An International and Historical Perspective, [w:] Social and Secure? Politics and Culture of the Welfare State: A Comparative Inquiry,
eds Hans Bak et al., Amsterdam 1996, s. 160–172. J. Douglas Brown określany jest często mianem „ojca Social Security”; był on członkiem President Roosevelt’s Committee on Economic
Security, która tworzyła tę ustawę, oraz promotorem wszelkich jej późniejszych zmian.
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Podsumowując, granica starości nie była uzależniona od sprawności fizycznej
(z wyjątkiem rent dla weteranów uwarunkowanych wynikami badania lekarskiego), ale określona została w sposób sztuczny przez ustawodawców, firmy ubezpieczeniowe i zarządców fabryk. System opieki nie miał być ani formą troski o pracownika, ani zadośćuczynieniem, a jedynie metodą zarządzania zasobami ludzkimi.
Ustawodawstwo społeczne lat 30. XX w. zamykało okres rozwiązań doraźnych, dobrowolnych, obciążających budżety lokalne i stanowe. Chociaż osoby stare (ponownie z wyjątkiem weteranów wojny secesyjnej) nie mogły skutecznie zjednoczyć się
w znaczącą siłę polityczną, ich sytuacja życiowa stanowiła na tyle mocny argument,
że ustawa Social Security Act miała również służyć zapobieganiu niepokojom społecznym. Warto również wspomnieć o nowym trendzie, który zaczął kształtować się
jeszcze w latach 40. XX w., a mianowicie tzw. „consuming leisure activities”, czyli
dążeniu do nauczenia osób starszych, jak mają „wykorzystać wolny czas”. Wobec
regularnych wypłat emerytury zachęcano je do wydawania pieniędzy na przyjemności, co dodatkowo pobudziłoby gospodarkę.
Jeżeli wziąć pod uwagę materialne położenie osób starszych w Stanach Zjednoczonych w pierwszych dekadach XX w., zmiany zachodzące w społeczeństwie,
w warunkach pracy, niechęć pracodawców do zatrudniania osób starszych i ich
dyskryminację, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu społecznym była jedną
z najważniejszych reform systemowych, mogącą przynieść jedynie zmianę na lepsze. Zastosowane rozwiązania nie były już aktem dobroczynnym, ale stanowiły prawo do pomocy i do ubezpieczenia. Główne zapisy ustawy, czyli dwa jej pierwsze
rozdziały, przewyższały wszelkie istniejące do tej pory rozwiązania systemowe pod
względem zakresu, efektywności i niskiej kosztochłonności. Program był prosty, co
zapobiegało tworzeniu gigantycznej machiny biurokratycznej74. Ponadto zawierał
wiele rozwiązań nieobowiązkowych, opcjonalnych, choć jednocześnie mocno ograniczał grupę objętą ubezpieczeniem. Obserwując trudności, z którymi nadal borykają się Stany Zjednoczone, nie mogąc wprowadzić ujednoliconego systemu opieki
zdrowotnej, widać wyraźnie, że Social Security zmienił starość Amerykanów.

74
U.S. Congress., Committee on Ways and Means, Compilation of the Social Security Laws,
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1580/Compilation%20of%20the%20Social%20Security%
20Laws%20U.S.A.pdf [dostęp: 3.02.2012].
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Nowoczesna opieka społeczna i samotni seniorzy:
dzieje żydowskich domów starców*

W

niedzielę 17 maja 1846 r. Moses Montefiore, wracając do Anglii ze spotkania
z carem Mikołajem w Petersburgu, zatrzymał się na jeden dzień w Warszawie. Jakie miejsca postanowili mu pokazać przedstawiciele lokalnej elity żydowskiej? W świetle słów Louisa Loewe, który opublikował w późniejszym czasie zbiór
dzienników Montefiorego, „chcąc ukazać, jak bardzo pragną miejscowi Żydzi,
w tak niesprzyjających warunkach, pochwalić się opieką nad biednymi braćmi,
Sir Moses przedstawił długi opis szpitala i przytułku dla starców, ufundowanego
przez Mathiasa Rosena, wyrażając się w najwyższych superlatywach o zastosowanych tam rozwiązaniach”1. Montefiore był najwyraźniej pod wrażeniem nowatorstwa koncepcji, jaką było zorganizowanie domu dla potrzebujących, starszych
Żydów. W rzeczywistości warszawski dom starców został założony zaledwie kilka lat wcześniej i w czasie wizyty Montefiorego był najprawdopodobniej jedyną
tego rodzaju placówką w całej wschodniej Europie. Z czasem jednak powstawało
takich zakładów coraz więcej, aż stały się standardowym elementem działającym
w ramach gminy żydowskiej, a w literaturze jidysz uznane zostały nawet za lejtmotyw2. Analiza historycznego rozwoju opieki nad seniorami pozwoli pokazać
rolę starych ludzi w żydowskiej rodzinie w szerszym kontekście organizacji gminy żydowskiej.

Ludzie starzy w tradycyjnej rodzinie żydowskiej w Europie Wschodniej
We wschodnioeuropejskim społeczeństwie żydowskim do połowy XIX w. seniorzy
zwykle nie mieszkali ze swoimi dorosłymi dziećmi, nie byli też rezydentami specjalnych placówek opieki, prowadzili własne gospodarstwo domowe. Wbrew popularnym wyobrażeniom typowa żydowska rodzina składała się bowiem wyłącznie
*

Pierwodruk po angielsku w: S. Stampfer, Families, Rabbis, and Education: Traditional Jewish
Society in Nineteenth–Century Eastern Europe, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford
and Portland, Oregon 2010.
1
Kilka dni wcześniej Montefiore był w Wilnie, gdzie również odwiedził żydowski szpital,
przytułek dla sierot oraz drukarnię Romma i wiele szkół (podobnie w Warszawie). Zob. Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore, ed. L. Loewe, Chicago 1890, s. 345, 351.
2
Najwyraźniejszy przykład to opis domu starców w wyimaginowanym miasteczku Kasrylewka. Szolem Alejchem [Szolem Rabinowicz], Moshav zekenim [heb. Dom starców], Warszawa 1922.
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z męża, żony i małych dzieci3. Kiedy dzieci były wystarczająco dorosłe, by zapewnić
sobie byt, zwykle zawierały małżeństwo i odchodziły na swoje, podczas gdy rodzice
pozostawali odrębną jednostką ekonomiczną. Ten typowy od wielu pokoleń wzorzec odróżniał wschodnioeuropejskich Żydów od ludności w przeważającej części
rolniczej, pośród której przyszło im żyć4.
Przyjmuje się, że dla społeczeństw rolniczych charakterystyczne były gospodarstwa wielopokoleniowe, ponieważ miały uzasadnienie ekonomiczne5. W ciągu
roku zdarzały się bowiem okresy, kiedy rolnicy potrzebowali wielu rąk do pracy.
Rodziny, które miały wystarczającą liczbę członków, nie musiały zatrudniać robotników najemnych (zresztą nie zawsze dostępnych w okresie żniw) ani zmniejszać
poziomu produkcji. Co więcej, struktura rodziny rozszerzonej była odpowiedzią
na problem głodu ziemi. Młodzi gospodarze mieli otrzymać ojcowiznę w zamian
za zobowiązanie do opieki nad rodzicami do końca ich życia6. Zatem akceptowaną
praktyką było zamieszkiwanie rodziców pod jednym dachem z dorosłymi dziećmi,
w związku z czym powiększanie gospodarstwa domowego, by zmieścić więcej niż
jedną rodzinę, nie było trudne, o ile nie stanowiło konieczności.
Chociaż wielu Żydów mieszkało na wsiach, nie byli oni rolnikami, dlatego też
mało korzyści przynosiło wspólne mieszkanie rodziców z dorosłymi dziećmi7.
W tzw. żydowskich profesjach związanych z przedsiębiorczością, usługami czy rzemiosłem niewiele można było zyskać przez włączenie więcej niż jednego pokolenia
w prowadzenie rodzinnego interesu czy warsztatu (chyba że chodziło o duże przedsiębiorstwo handlowe, ale to były rzadkie przypadki)8. Szewc mógł nauczyć syna
swojego zawodu, ale z ekonomicznego punktu widzenia nie było rzeczą korzystną,
aby dwóch szewców pracowało w tym samym, a nie w dwóch odrębnych warsztatach. Podobnie karczma żydowska najczęściej pozwalała na utrzymanie tylko jednej rodziny. Dodatkowo większość żydowskich zawodów nie wiązała się z ciężką

3
Zob. klasyczną formułę w: J. Katz, Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle
Ages, przeł. B. D. Cooperman, New York 1993 [1958].
4
Ciągle użytecznym opisem jest praca Raphaela Mahlera, zob. idem, Żydzi w dawnej Polsce
w świetle liczb, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1, 1967, s. 131–180. Pewna liczba badaczy
odtwarza obecnie rejestry zamieszkania Żydów w Europie Wschodniej. Kiedy zostaną skompletowane, nasza wiedza o strukturze rodziny będzie pełniejsza.
5
Zob. np. dyskusje na ten temat w Family Forms in Historic Europe, ed. R. Wall, Cambridge
1983. Rolnicy nie tworzyli automatycznie rodzin wielopokoleniowych; odnotowania wymaga fakt, że wielopokoleniowe rodziny nie były standardem nawet w okresie przedindustrialnym. Zob. M. Mitterauer, R. Sieder, The European Family, Chicago 1982, rozdz. 2. Autorzy
odnotowują jednakże, że wielopokoleniowe rodziny były normą w Europie Wschodniej —
i właśnie to zjawisko jest tutaj przedmiotem analizy.
6
Zob. S. Stampfer, Remarriage among Jews and Christian in Nineteenth–Century Europe, „Jewish
History” 3, 1988, nr 2, s. 85–114, lub w: idem, Families, Rabbis, and Education..., s. 56–85.
7
Praktyka wczesnego zawierania związków małżeńskich oraz mieszkania z rodzicami panny
młodej była tylko na pozór zaprzeczeniem reguły, ponieważ w takim przypadku zawierano
układ o wspólnym zamieszkaniu na konkretny czas. Co więcej, ustalano wspieranie młodych
małżonków do momentu, dopóki nie będą oni gotowi do przeprowadzenia się na swoje; innymi słowy pomoc była udzielana raczej młodej parze niż rodzicom.
8
Nawet dziedziczenie rabinatu było zjawiskiem, które zwykle miało miejsce po śmierci lub
w przypadku inwalidztwa rabbiego. Zob. S. Stampfer, The Inheritance of the Rabbinate in Eastern
Europe in the Modern Period: Causes, Factors and Development over Time, „Jewish History” 13,
1999, nr 1, s. 35–57, 114 lub w: idem, Families, Rabbis, and Education..., s. 302–323.
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pracą fizyczną, co pozwalało starszym rodzicom na aktywność ekonomiczną mimo
zaawansowanego wieku bez konieczności cedowania części obciążeń na dzieci.
Wreszcie ponieważ Żydzi mieszkali zazwyczaj w miastach i miasteczkach, często
w wynajmowanych mieszkaniach, wspólne bytowanie w takich warunkach rodziny
rozszerzonej nie było sprawą łatwą i dlatego nigdy nie stało się normą9.
Różnice między modelami rodzin Żydów i nieżydowskich rolników widać również w poziomie zjawiska migracji, które można obserwować w tradycyjnych społecznościach żydowskich w Europie Wschodniej. Wysoka mobilność jest bowiem
bardziej charakterystyczna dla rodzin nuklearnych niż dla rozszerzonych. Należy
też pamiętać, że wschodnioeuropejscy chłopi byli dość długo przywiązani do ziemi. Żydzi częściej wykazywali wysoki poziom mobilności, także z powodu stałego
wzrostu żydowskiej populacji, co z kolei przyczyniało się do zwiększenia konkurencji wśród przedstawicieli tradycyjnych zawodów i zmuszało do zmiany miejsca zamieszkania. Prawie każda biografia wschodnioeuropejskiego Żyda w XIX w.
przypomina drogę: urodzony w jednym miejscu pobierał nauki w innym, w jeszcze
innym brał ślub, zwykle przeprowadzał się kilka razy w celu zdobycia środków
do życia. Zachowane informacje biograficzne dotyczą oczywiście jednostek zamożniejszych, należących do wyższych warstw społecznych. Jednak i dane statystyczne
potwierdzają wrażenie wysokiej mobilności. Np. spis ludności Imperium Rosyjskiego z 1897 r. wskazuje, że około połowy Żydów nie mieszkało w miejscu swojego
urodzenia, a dane te nie biorą pod uwagę migracji lokalnej10.
Model rodziny nuklearnej i wysoka mobilność znajdują również swój wyraz
w widocznej tendencji do zawierania przez Żydów powtórnych związków małżeńskich. Znacznie częściej niż w przypadku innych grup ludności zamieszkujących
Rosję Żydzi po śmierci współmałżonka ponownie wiązali się z nowymi partnerami. Działo się tak nie z powodu wyższej śmiertelności w społeczności żydowskiej,
ale raczej z racji większej akceptacji tej grupy dla ponownego ożenku. Podczas gdy
młodzi chłopi wyrażali sprzeciw wobec wchodzenia w kolejne związki małżeńskie
owdowiałych ojców, ponieważ obawiali się, że opóźni to przekazanie im gospodarstw, młodzi Żydzi widzieli w takiej decyzji doskonały sposób, by rodzice utrzymali swoją samowystarczalność11. W ten sposób starsi rodzice zachowywali swoją autonomię i poczucie własnej wartości tak długo, jak to było możliwe. Trudno
w tym wypadku o precyzję, ale wydaje się, że niezależność rodziców przekładała
się na wzrost ich średniej długości życia12.

9
Wielopokoleniowe gospodarstwa, jak to opisane w pamiętnikach Miriam Shomer–Zunser
(eadem, Yesterday, New York 1939, rozdz. 1), były zazwyczaj rodzinami zamożnymi, których
synowie żenili się, by wejść w rodzinny biznes.
10
Zob. S. Stampfer, Patterns of International Jewish Migration in the Russian Empire, [w:] Jews
and Jewish Life in Russia and the Soviet Union, ed. Yaacov Ro’i, London 1995. W omawianym
okresie migrowało również wielu chłopów, ale w ich przypadku wychodźstwo powodowało strukturalny kryzys rodziny. Chłopscy emigranci byli często bezżenni lub zostawiali swe
żony w domach. Żydowskie rodziny, które zazwyczaj migrowały w całości, były w znacznie
mniejszym stopniu podatne na kryzys.
11
Zob. S. Stampfer, Remarriage among Jews and Christians in the Nineteenth–Century Eastern
Europe...
12
Na temat długości życia w populacji żydowskiej zob. B. Bloch, Vital Events among Jews in European Russia towards the End of the Nineteenth Century, [w:] Papers in Jewish Demography 1977,
eds U. O. Schmelz, P. Glikson, S. Della Pergola, Jerusalem 1980, s. 69–81.
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Inną konsekwencję braku struktur rodziny rozszerzonej wśród Żydów oraz gotowości do rezygnacji z ciepła i wsparcia wynikającego z międzypokoleniowych
więzi można znaleźć, raczej nieoczekiwanie, we wzorcu wyższego wykształcenia
dzieci żydowskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Rodzice zachęcali je do
korzystania z edukacji, traktowanej jako sposób na przyspieszenie awansu społeczno–ekonomicznego. W przypadku innych grup etnicznych rodzice zazwyczaj
zniechęcali dzieci o wyższych aspiracjach edukacyjnych — z obawy, często uzasadnionej, że wykształcenie oddali je od rodziny. Imponujący poziom wyższego
wykształcenia wśród żydowskich imigrantów przekładał się na wzrost dochodów
i statusu społecznego w drugim pokoleniu, aczkolwiek odbywało się to kosztem
ochłodzenia stosunków z rodzicami. Ten koszt nie tylko brano pod uwagę, ale także
do pewnego stopnia akceptowano. W przypadku wschodnioeuropejskich Żydów
nie oczekiwano, że młodzi będą mieszkali z rodzicami bez końca13.
Powyższy opis daleki jest od popularnego, nostalgicznego obrazu wielopokoleniowej żydowskiej rodziny w Ameryce. W jej stereotypowym wizerunku mieszkańcy domów starców w początkach XX w. to osoby godne politowania, które trafiły
tam z powodu zaawansowanego wieku, samotności, bezdzietności lub choroby tak
ciężkiej, że dzieci nie mogły zapewnić im domowej opieki. „Normalność” oznaczała
w tym przypadku, że niesprawni rodzice powinni mieszkać z dziećmi; przedstawiciele tamtego pokolenia „często wspominali dziadków — właśnie przybyłych lub
żyjących z nimi w trzypokoleniowej rodzinie — jako cenionych, zintegrowanych,
współpracujących z innymi członkami rodziny i przez nich wspieranych”. Wzrost
liczby domów starców postrzegano jako zjawisko charakterystyczne dla „zurbanizowanej migracji masowej wraz z towarzyszącymi jej nowymi problemami związanymi ze zmianami zachodzącymi w rodzinie, prowadzeniem gospodarstwa domowego, potrzebami ludzkimi”, takimi jak „miejsce dla dziadków. Starsi Żydzi zaczęli
postrzegać życie poza domem swoich dzieci jako kwestię wyboru”14. W rzeczywistości rodzinne wzorce w Stanach Zjednoczonych nie były odmienne od wcześniejszych europejskich. Tym, co w amerykańskiej rzeczywistości było naprawdę nowe,
stawał się fakt, że osobne zamieszkanie starszych rodziców zaczęto traktować jako
niewłaściwą nowość, chociaż w istocie amerykańskie domy starców kontynuowały
wzorce przeniesione ze Starego Kontynentu.
W myśl innych powszechnych i błędnych przekonań na temat europejskiej rodziny żydowskiej przypisuje się jej patriarchalny charakter15 — w tym sensie, że
władza i autorytet znajdować się miały bez reszty w rękach ojca. Charakter żydowskich rodzin w Europie Wschodniej był jednak daleki od tego wzorca. W istocie dorośli mężczyźni odgrywali centralną rolę rytualną w synagodze, ale kiedy dochodziło do ważnych decyzji życiowych — o migracji, współmałżonkach dla dzieci czy
ich edukacji — często żony miały wpływ równie duży jak mężowie. Czasem kobiety
13

Zob. T. Kessner, The Golden Door: Italian and Jewish Immigrant Mobility in New York City 1880–
1915, New York 1977, s. 95–99.
14
Zob. S. Lederman, The Jewish Aged: Traditions and Trends, [w:] The Jewish Family in a Changing
World, ed. G. Rosenthal, New York 1970, s. 326–327. Skupiłem się na uwagach, które nie są zasadnicze dla argumentacji Lederman, ale które interesują mnie ze względu na ich wpływ na
potoczne wyobrażenia na temat tradycyjnej struktury rodziny żydowskiej. Zob. także twierdzenia Benjamina Schlesingera, The Jewish Family in Retrospect, [w:] The Jewish Family: A Survey
and Annotated Bibliography, ed. idem, Toronto 1971.
15
B. Schlesinger, The Jewish Family in Retrospect..., s. 13.
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miały więcej do powiedzenia, ponieważ to one decydowały o wydatkach rodziny.
Idealny układ, który skądinąd rzadko zdarzał się w rzeczywistości, polegał na tym,
że mąż oddawał się studiowaniu Tory, podczas gdy żona wspierała go, podejmując
wszystkie decyzje dotyczące praktycznej strony życia. Dlatego też mimo rytualnego
patriarchatu realia rodzinne były znacznie bardziej skomplikowane i w wielu przypadkach bliższe matriarchatowi. Ta sytuacja, wraz z towarzyszącymi jej społecznymi napięciami, prowadziła do stosunkowo wysokiej liczby rozwodów w tradycyjnych społecznościach żydowskich16.
Współcześni Żydzi wykazują raczej tendencję do rekonstrukcji obrazu życia
w przeszłości w oparciu o wzorce obserwowane niegdyś wśród większości rolniczego społeczeństwa. Popularne wyobrażenie, że zdecydowanie najwięcej Żydów
mieszkało kiedyś w sztetlach, zaś nie–Żydzi w gospodarstwach na wsiach, jest
jeszcze jednym wyrazem tej tendencji. Jakkolwiek większość Żydów żyła w istocie w miejskim środowisku, obraz sztetla i wizerunek patriarchalnej, wielopokoleniowej rodziny zupełnie zdominowały zbiorową pamięć o wschodnioeuropejskiej
przeszłości Żydów.
Struktura rodziny i wzorce zachowania nie zmieniły się nagle, mimo wpływu
modernizacji i urbanizacji, ani w żydowskiej społeczności, ani w całym społeczeństwie. Zauważyć natomiast wypada, że w XIX w. zmieniła się znacznie ocena wartości życia miejskiego i wiejskiego. Dla wielu Żydów i nie–Żydów przeprowadzka do
miasta jawiła się jako dramatyczna zmiana, co wydłużało proces asymilacji na kilka
pokoleń. Mieszczanie pochodzenia chłopskiego przekazywali swoje wartości dzieciom. Stąd powszechnie obserwowany w rosyjskich miastach zwyczaj zatrudniania
niani lub udział babci w opiece nad dziećmi, który stanowił kontynuację wzorów
rozwiniętych w chłopskich gospodarstwach. Kontynuacją wzorów żydowskiej tradycji życia w rodzinach nuklearnych był natomiast dom starców.

Opieka nad seniorami: podejście tradycyjne i „nowoczesne”
Tradycyjnie w żydowskich społecznościach wschodnioeuropejskich opiekę społeczną nad ubogimi i chorymi sprawowano bezpośrednio w ich domach17. Pobożne kobiety (czy sąsiedzi) często zanosiły potrzebującym jedzenie i pomagały im,
w miarę pojawiania się innych problemów, co było praktycznym i nieskomplikowanym sposobem realizacji opieki społecznej. Taki sposób działania prowadził do
zwiększenia liczby otrzymujących pomoc i pozwalał na bezpośrednie zaangażowanie wielu wolontariuszy bez potrzeby ponoszenia kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem. To, co mogłoby się wydawać wadą tego systemu — brak
profesjonalnej opieki medycznej — nie było zbyt istotne, zważywszy, że jej poziom
w tradycyjnym społeczeństwie żydowskim nie był wysoki.
Zanim nadeszła epoka domów starców, część ubogich i bezdomnych ludzi starych korzystała z instytucji hekdeshu18, chat lub niewielkich budynków przeznaczonych na schroniska dla podróżnych i bezdomnych. Hekdeshe cieszyły się jednak złą sławą z powodu panującej w nich biedy i brudu. Niski poziom higieniczny
16

Zob. C. Y. Freeze, The Litigious Gerusha: Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, „Nationalities Papers” 25, 1997, nr 1, s. 89–101.
17
I. Levitats, The Jewish Community in Russia 1772–1844, New York 1943.
18
Na temat wczesnej historii hekdeshu zob. J. Marcus, Communal Sick–Care in the German Ghetto, Cincinnati 1947.
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mógł być wynikiem ograniczonych środków, ale także ukrytego założenia, że jeśli
warunki w hekdeshach będą zbyt dobre, biedni nie będą mieli motywacji do pracy. Równocześnie rzadko stosowano ograniczenia czasu pobytu w hekdeshach, być
może dlatego, że takie regulacje wymagałyby struktur administracyjnych, które
by je egzekwowały. Ponieważ hekdeshe nie miały określonego prawnie statusu, nie
były wspierane z funduszy korobki, dochodów z podatku nakładanego w gminie
żydowskiej. Uważający się za postępowych członkowie gminy uznawali hekdeshe
za instytucję przestarzałą, dla której nie ma miejsca w nowo powstającej strukturze
filantropii gminy żydowskiej.
Dom starców nie był hekdeshem. Podczas gdy niemal każdy chętny mógł znaleźć
schronienie w hekdeshu, przynajmniej na jedną noc, dom starców miał formalną procedurę akceptowania rezydentów. Podstawowym kryterium przyjęcia był zaawansowany wiek, co w naturalny sposób wykluczało podróżnych, bezdomnych, szaleńców
i inne indywidua zamieszkujące często hekdeshe. W przeciwieństwie do minimalnie
wyposażonych hekdeshy, dom starców oferował nie tylko mieszkanie, ale także regularne posiłki oraz wiele usług — kulturalnych, religijnych i medycznych. Również
urządzenie obu domów było odmienne: w domach starców znajdowały się umeblowane pokoje i odpowiednio wyposażona kuchnia. Wybrane dysponowały również
ogrodem, stosownie wyposażonym pokojem pełniącym funkcję synagogi i gabinetem
lekarskim. Niektóre domy stanowiły całkiem duże obiekty, zapewniając stały pobyt
setkom rezydentów. O ile hekdeshe miały opinie tradycyjnych w negatywnym sensie
tego słowa, czyli prymitywnych i przestarzałych, o tyle domy starców uważano za
nowoczesne i racjonalne rozwiązanie problemu opieki nad seniorami.
Oczywiście domy starców nie były żydowskim wynalazkiem. Na przykład katolickie hospicja dla wiekowych księży znano już od XIII w.19 Nie pojawiły się też
jako pierwsze w Europie Wschodniej: pierwszy z nich powstał w 1682 r. w Rzymie;
w Niemczech od połowy XVIII stulecia gminy żydowskie otwierały takie placówki
(np. w Hamburgu w 1763 r., w Fürth w 1770 r., w Berlinie w 1829 r. i we Frankfurcie
nad Menem w 1840 r.)20. Również w Stanach Zjednoczonych żydowskie domy starców istniały już od połowy XIX w.21
Pierwszym domem starców w Europie Wschodniej był wspomniany na początku zakład dobroczynny odwiedzany przez Mosesa Montefiore, założony przez Matthiasa Rosena w Warszawie w 1840 r.22 Bodziec do jego powstania stanowiła rządowa inicjatywa z 1838 r., dotycząca opieki nad sierotami i biednymi, wśród których
było wiele osób starszych. Instytucja ta została ufundowana przede wszystkim przez
19
G. Minois, History of Old Age, przeł. S. Henison, Chicago 1980, s. 188. Zob. także idem, Historia starości, t. 1: Od antyku do renesansu, Warszawa 1995.
20
„Altenrsversorgung”, [w:] Jüdisches Lexicon, t. 1, Berlin 1927, s. 253.
21
Na temat żydowskich domów starców w Stanach Zjednoczonych zob. M. Zelditch, Trends
in the Care of the Aged, „Journal of Jewish Communal Service” 34, 1957, nr 1, s. 126–140. Nie byłem w stanie znaleźć opracowania szczegółowej historii tych instytucji. Trochę przydatnych
informacji przynosi praca Jacoba Golda i Saula Kaufmana Development of Care of the Elderly,
„Gerontologist” 20, 1970, nr 4, s. 262–274. Autorzy odnotowują, że pierwszy dom starców
w Stanach Zjednoczonych został założony w St. Louis (ibidem, s. 272). Jestem wdzięczny Julie
Goldberg z Brookdale Library za pomoc w dotarciu do tego artykułu.
22
Opis instytucji oparty jest na pracy Sabiny Levin Pierwszy dom sierot i starców żydowskich
w Warszawie (heb.), „Gal–Ed” 4, 1978, nr 5, s. 55–78. Levin ze zrozumiałych powodów koncentruje się na programie wychowawczym dla sierot, a nie na pomocy udzielanej starszym
mieszkańcom domu.
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bogatych i zasymilowanych Żydów warszawskich; w późniejszym okresie cele asymilacyjne traktowano jako istotny motyw tego typu działań. Żydzi warszawscy byli
naturalnie świadomi zachodnioeuropejskich trendów i ma się rozumieć, że dom
starców przez nich założony wzorowano na nowoczesnych placówkach opiekuńczych funkcjonujących na Zachodzie. Po kilku latach warszawska gmina zaczęła
partycypować w jego finansowaniu.
Warszawski dom miał być przeznaczony dla sierot i starców. W ciągu dwóch
pierwszych dekad istnienia w instytucji tej znalazło schronienie 1913 sierot i 1135 seniorów. Z czasem jednak okazało się, że coraz więcej uwagi poświęcano sierotom23.
W 1910 r. założono więc odrębny dom dla wykształconych starszych Żydów. Według jego statutu o przyjęcie mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat i przynajmniej od trzech lat mieszkały w Warszawie. Chociaż zastosowany w Warszawie
wymóg wyższego wykształcenia wydaje się wyjątkowy, dążenie do wprowadzenia
formalnych standardów rekrutacji odpowiadało atmosferze tamtych czasów24.
Założyciele warszawskiego domu najwyraźniej uważali zapewnienie podopiecznym dachu nad głową za główny cel tej instytucji, dlatego na początku nie
różnicowali potrzeb bardzo młodych i bardzo starych pensjonariuszy. Chociaż prowadzenie wspólnej kuchni dla obydwu tych kategorii było rzeczą korzystną, wiele
innych czynników sprawiało, że separacja dzieci i starców stała się rzeczą naturalną/
konieczną. Z czasem Żydzi o nastawieniu okcydentalistycznym zaczęli dostrzegać,
że wielofunkcyjne placówki opiekuńcze są dalekie od ideału25. Początkowo jednak
nie było to oczywiste, a warszawski dom pomocy nie był jedyną żydowską instytucją, która łączyła opiekę nad sierotami i starcami. W 1900 r. założono w Będzinie
schronisko, które oferowało wyłącznie noclegi dla podróżnych; w 1905 r. zakres jego
działalności rozszerzono jednak o stałą pomoc sierotom i seniorom. W 1906 r. w zakładzie przebywało 30 sierot i 10 starców. Z upływem czasu instytucja skoncentrowała się na sierotach. Połączenie opieki nad dziećmi i osobami starszymi obserwujemy też i znacznie później, w latach 30. XX stulecia w Radomiu26. W Karlinie z kolei
sieroty jadały w domu starców27. Wydaje się jednak, że od końca XIX w. separacja
sierot i starców zaczęła być coraz częściej normą.
Drugi, jak się zdaje, żydowski dom starców w Europie Wschodniej, umieszczony
w dużej gminie, został otwarty w Wilnie w 1864 r. Do tego czasu bezdomni Żydzi
wileńscy mogli zwrócić się do dwuizbowego hekdeshu, istniejącego przy żydowskim szpitalu. W 1864 r. ufundowany został wspomniany osobny dom starców,
którego statut zatwierdziły władze. Dom zamieszkiwało ok. 30 rezydentów, zaś
większość funduszy pochodziła z podatku korobki. W latach 70. XIX w. otrzymywał on także od zamożnych Żydów wileńskich znaczące donacje (w późniejszych
latach jeszcze pomnożone). Donatorzy, którzy należeli do najbardziej zasymilowa-

23

W ciągu trzeciej dekady istnienia instytucja sprawowała pieczę nad 981 sierotami i 519 seniorami. Zob. ibidem, s. 57.
24
Sprawozdanie za rok 1927 — Towarzystwo „Dom Starców” w Warszawie, Warszawa [s. a.],
s. 5.
25
Evreiskoe kolonizatsionnoe obschestvo, „Sbornik materialov ob ekonomicheskom polozhenii
evreev v Rossii”, t. 2, St. Petersburg 1904, s. 255.
26
Y. M. Gutman, Dos yidishe Radom in hurves: ondenkbuh [jid.: Żydowski Radom w ruinach:
księga wspomnieniowa], Stuttgart 1948, s. 18.
27
A. Shohet, Historia gminy żydowskiej w Pińsku 1881–1914 (heb.), [w:] Toledot kehilat pinsk [Historia gminy w Pińsku], t. 1, Tel Awiw 1977, s. 112.
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nych Żydów, zasiadali również w radzie zarządzającej owym domem starców28. Do
1917 r. placówka zajmowała czterokondygnacyjny budynek z 75 pokojami i gościła
ok. 400 rezydentów29.
Przykłady Warszawy i Wilna, które należały do największych i najbardziej wpływowych żydowskich gmin w Pasie Osiedlenia, nie znalazły od razu naśladowców
w innych społecznościach. Jakkolwiek źródła z tego okresu nie są kompletne, wiele
możemy się dowiedzieć o powstawaniu kolejnych domów starców z systematycznej analizy ksiąg pamięci żydowskich wspólnot środkowoeuropejskich. Według
tych danych, przedstawionych w tabeli 1, były one stopniowo zakładane w innych
gminach, ale prawdziwy wzrost ich liczby nastąpił dopiero po rozpoczęciu I wojny
światowej. Między 1915 a 1920 r. założono co najmniej siedem domów, podczas gdy
w latach 1910–1914 nie powstał ani jeden.
Fundowanie domów starców było częścią szerszych przemian, polegających na
instytucjonalizacji pomocy dla potrzebujących. W późnych latach XIX w. wzrosła
liczba instytucji przeznaczonych dla sierot i inwalidów różnych kategorii. Według
danych zgromadzonych przez Żydowskie Towarzystwo Kolonizacyjne w 1897 r.
funkcjonowało w Strefie Osiedlenia30 przynajmniej 126 przytułków31. Największe powstawały w tych miastach, gdzie istniały najliczniejsze skupiska Żydów (Wilno, Berdyczów, Kremieńczuk, Odessa, Jelizawietgrad i Warszawa). Niektóre z domów były
instytucjami dużymi nawet jak na współczesne standardy. Na przykład przytułek
w Kremieńczuku zamieszkiwało w 1897 r. aż 445 starców, natomiast ok. 3800 ubogich korzystało z niego czasowo w pewnych okresach roku. 67 przytułków istniało
w południowo–zachodnim regionie imperium, m.in. w guberni kijowskiej i na Wołyniu. Te dwa regiony były relatywnie zamożne i wyraźnie zmodernizowane.

Przemiany wspólnoty żydowskiej i zakładanie domów starców
Zmieniające się warunki życia Żydów sprawiały, że domy starców stawały się instytucją coraz bardziej potrzebną. W ciągu XIX w. długość życia wśród Żydów wyraźnie się podniosła32, co prowadziło do wzrostu liczby osób starych, ale ponieważ
gwałtownie wzrastała liczebność całej populacji żydowskiej, proporcje tej grupy
w stosunku do całej społeczności raczej się nie zmieniły. W tym samym czasie obserwujemy też zjawisko masowej migracji wschodnioeuropejskich Żydów, przede
wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Więcej zatem wiekowych osób, niż to bywało
wcześniej, nie miało szansy korzystać z pomocy przebywającego w pobliżu potomstwa, co mogło przyczyniać się do wzrostu liczby osób starych potrzebujących innej
28
S. Levin, Istoricheskii ocherk zavitiya Vilenskoi evreiskoi obshchestvennoi bogadel’ni, Vilna 1900.
Zob. także T. Nisan Golomb, Mayse hatsedoke [jid.: Dobroczynność w Wilnie], Wilno 1917.
29
Opis domu starców zob. T. Nisan Golomb, Mayse…, s. 9–11.
30
Evreiskoe kolonizatsionnoe…, s. 254–257.
31
Używam terminu „przytułek” jako odpowiednika „bogadel’nyi”. Termin odwołuje się do
instytucji, która zapewnia schronienie różnym potrzebującym: starcom, niezdolnym do pracy, ubogim, przewlekle chorym. Termin „dom biedoty”, który jest dosłownym tłumaczeniem,
byłby nieprecyzyjny, nawet w odniesieniu do tych rezydentów bogadel’nyi, którzy byli naprawdę ubodzy.
32
Na temat długości życia zob. B. Bloch, Vital Events… Tablice dotyczące długości życia (z zastrzeżeniem co do danych dotyczących kobiet) również w: J. Silver, Some Demographic Characteristics of the Jewish Population in Russia at the End of the Nineteenth Century, „Jewish Social
Studies” 42, 1980, nr 3/4, s. 273.
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opieki33. Skądinąd nie posiadamy dowodów, że rezydenci domów starców byli rodzicami dzieci, które wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych; bardziej już prawdopodobne wydaje się, że osoby takie otrzymywały wsparcie finansowe od swoich
potomków.
Istotne czynniki kryjące się za wzrostem liczby domów starców wiązały się
ze zmianami instytucjonalnymi i przemianami postaw. W połowie XIX w. w rosyjskim imperium rozwiązano struktury kahału (żydowskiej gminy), zaś działalność
charytatywna stała się głównym celem wspólnotowej aktywności34. Filantropi, jak
w każdym okresie historycznym, dążyli do wiązania swych nazwisk z prestiżowymi
instytucjami35. Jednak podczas gdy w poprzednich pokoleniach ludzie zamożni mogli przekazywać datki na synagogę czy ufundować czytelnię, w końcu XIX w. zasymilowani zamożni Żydzi chcieli wspierać instytucje mniej związane z tradycją. Przekazywanie ofiar na dom starców budowało prestiż w skojarzeniu z nowoczesnością
w sposób pozbawiony religijnych konotacji. Wielu (choć bynajmniej nie wszyscy)
fundatorów domów starców należało do zasymilowanej finansowej elity, stojącej na
przeciwległym do rezydentów szczeblu społecznej hierarchii. Również fundowane
przez nich budynki wyróżniały się i były okazałe. Świadczyły o zaangażowaniu fundatorów w działalność dobroczynną, co samo w sobie łączyło przywiązanie do tradycji z otwarciem na nowe, naukowo uzasadniane formy i metody opieki społecznej.
Jest rzeczą znaczącą, że niektóre żydowskie domy starców publikowały szczegółowe statuty i programy36. Dla przykładu: w 1913 r. Ehezkel Kotik napisał wzorcowy
statut domu starców, oparty na założeniu, że tego typu instytucje powinny mieć wyłączność w sprawowaniu pieczy nad seniorami. Statut przewidywał przeznaczanie na
dom dochodów z corocznego balu Purim i regularne inspekcje członków komisji nadzorczej37. Zarówno ten, jak i inne tego typu dokumenty nie były szczególnie przydatne
na co dzień, nie powstały też do użytku rezydentów. Członkowie żydowskiej gminy
również niekoniecznie interesowali się szczegółami określającymi sposób działania
instytucji opiekuńczych. Interesowało ich natomiast, czy są one dobrze zorganizowane i czy funkcjonują według nowoczesnych zasad. Nowoczesny wizerunek domów
starców był dla nich równie ważny, jak poziom faktycznie świadczonych usług38.
Warto zaznaczyć, że w niektórych społecznościach/gminach rezydenci fizycznie
upośledzeni — wielu z nich bez wątpienia było ludźmi w podeszłym wieku — ko33
Na temat migracji zob. S. Kuznets, Immigration of Russian Jews to the United States? Background and Structure, „Perspectives in American History” 9, 1975, s. 35–124. Kuznets cytuje
dane ilustrujące fakt, że migrantami byli zazwyczaj ludzie młodzi. Wśród tych, którzy nie
emigrowali, liczba osób starych była nieproporcjonalnie wysoka.
34
Zob. E. Lederhendler, To Road to Modern Jewish Politics, New York 1989. Praca opisuje detalicznie główne reakcje na rozwój.
35
Na temat sierocińców zob. N. Meir, From Communal Charity to National Welfare: Jewish Orphanages in Eastern Europe before and after World War I, „East European Jewish Aﬀairs” 39, 2009,
nr 1, s. 19–34.
36
W Suwałkach drukowany statut został opublikowany w 1894 r. Zob. Sistematicheskii ukazatel’ literatury o evreyakh, St. Petersburg 1892, nr 2187; V. Kelner, D. Elyashevich, Literatura
o evreyakh na russkom yazyke, 1890–1947 gg, St. Petersburg 1995, nr 4297, 4448–4481.
37
Y. Kotik, Instrukcjes far der hevre „moshav zekenim” [jid. Instrukcja dla członków bractwa
„Moshav Zekenim”], Warszawa 1913.
38
Najnowsza dyskusja na ten temat w: E. Spersling, Der Wandel des jüdisches Sozialwesens in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland und russisch Polen, [w:] Juden in Ostmitteleuropa
von der Emanzipation bis zum Ersten Weltkrieg, ed. G. Rhode, Marburg 1989.
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rzystali z placówek utworzonych wspólnie ze szpitalami lub pod ich auspicjami. Na
przykład miejski przewodnik po Lwowie opublikowany w 1907 r. odnotowywał,
że dom starców znajdował się tuż obok szpitala żydowskiego i był utrzymywany
przez gminę żydowską39. Zważywszy na potrzeby zdrowotne wielu rezydentów
domu starców, takie położenie placówki mogło być traktowane jako szczególny
sukces racjonalnego planowania.
Ponieważ domy dla starców stawały się coraz popularniejsze, zaczęto je najwyraźniej traktować jako wyznacznik nowoczesności żydowskich wspólnot. Być może
tak właśnie możemy odczytać przypadek Łomży40, gdzie maskil, lekarz i nauczyciel
Feivel Pasmanik założył w 1894 r. dom starców, w którym mieszkało czterech mężczyzn i trzy kobiety. Jego zadaniem nie było, rzecz jasna, rozwiązanie problemów
wiekowych członków miejscowej żydowskiej wspólnoty. Jednak powstanie takiej
placówki stanowiło krok symboliczny w kierunku nowoczesności i jako taki inicjatywa ta była oceniana. Brak domu starców traktowano natomiast jako powód
do wstydu dla gminy i oznakę nikłego obywatelskiego zaangażowania jej członków. Pisząc o Piasku, Israel Dayan uważał za konieczne poczynić uwagę o wyraźnie
obronnym charakterze: „Zorganizowane instytucje opiekuńcze, które są nam dziś
znane, nie istniały w polskich miastach, a z pewnością nie było ich w miasteczkach.
Mimo to potrzeby starszych nie były całkowicie zaniedbane”41.
Organizacją i wspieraniem domów starców często zajmowały się kobiety.
W więcej niż jednym przypadku inicjatywa założenia placówki wyszła od nich42,
jak np. w Płocku, gdzie dom starców zorganizowało w 1891 r. kilka miejscowych
kobiet. W Bryczanach (rum. Briceni, płn. Mołdawia, d. rosyjska Besarabia) w 1917 r.
Henia Bronsztajn założyła dom starców, a w Ostrogu tamtejszy zakład został zbudowany przez „wdowę po Shamai Sheinbergerze”. Administracja dwóch małych
domów starców w Prużanach i Noua Suliƫa (pol. i ros. Nowosielica, m. na Ukrainie,
w XIX stuleciu w ros. Besarabii) była w rękach tamtejszych kobiet. Kobiety, jak wiadomo, tradycyjnie angażowały się w zaspokajanie potrzeb nędzarzy, natomiast ich
uczestnictwo w zorganizowanym życiu gminy należało do wschodnioeuropejskich
innowacji. Do tego momentu bowiem obszary aktywności kobiet i mężczyzn ściśle
rozdzielano, mężczyzn czyniąc odpowiedzialnymi za instytucje działające w sferze
publicznej. Ten podział został podważony przez zachodzącą w Europie Wschodniej
modernizację społeczności żydowskiej. Ogólnie rzecz biorąc, nowe i zmodernizowane w swych formach instytucje, takie jak domy starców, stymulowały innowacje
w życiu społecznym, w tym przypadku zaangażowanie kobiet43.
Domy starców były i są nadal kosztowne w utrzymaniu, trudno przecenić związane z ich funkcjonowaniem potrzeby finansowe. Ich działalność bywa zagrożona, jeżeli

39

J. Wiczkowski, Lwów, Lwów 1907, s. 319.
Sefer zikaron lekehilat lomza [heb. Księga pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej], red. Y. Tov
Levinsky, Tel Awiw 1952, s. 176. Dziękuję rabbiemu Plitkinowi z Yeshivat Horev za wskazanie tego interesującego opisu.
41
Zob. Y. Dayan, Nasze miasteczko (heb.), [w:] idem, Sefer kehilat yehudei piask [heb. Księga kahału żydowskiego w Piasku].
42
Na temat źródeł dotyczących zaangażowania kobiet w zakładanie domów starców
zob. księgi pamięci cytowane w tabeli 1.
43
Zob. S. Stampfer, Gender Diﬀerentiation and Education of the Jewish Woman in Nineteenth–Century Eastern Europe, „Polin” 7, 1992, s. 63–87, 114, lub w: idem, Families, Rabbis, and Education...,
s. 167–189.
40
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muszą one polegać tylko na własnych funduszach. Żydowskie domy starców korzystały więc często ze wsparcia z podatków płaconych przez Żydów lub z dotacji miejskiej
administracji. W 1897 r. wspomniany powyżej spis przytułków w carskiej Rosji44 odnotował istnienie 116 takich placówek w zachodnich prowincjach imperium, ale tylko
10 istniało w Kongresówce45. Wyjaśnienie oferowane przez jego autorów było proste
i przekonujące: w zachodnich prowincjach podatek korobka, pobierany od Żydów, wykorzystywano na potrzeby wspólnoty, podczas gdy w Królestwie Polskim w ogóle on
nie istniał, w związku z tym nie było z tego tytułu funduszy możliwych do wykorzystania, a dostępność środków mogła stanowić impuls do tworzenia domów starców.
W Polsce międzywojennej korzystanie przez domy starców ze wsparcia władz
administracyjnych nie było rzeczą niezwykłą, chociaż dostępne dane nie pozwalają
ustalić jego zakresu. W znacznie większym stopniu korzystano z funduszy płynących z zagranicy, czy to od dawnych mieszkańców konkretnych gmin (landslayt),
czy z American Jewish Joint Distribution Comittee (JDC, Joint).
Charakter filantropijnych datków płynących z daleka był całkiem odmienny od lokalnego wsparcia finansowego. Dla zewnętrznych ofiarodawców główny przedmiot
troski stanowiła bowiem wydajna dystrybucja funduszy i nadzór nad ich właściwym
wykorzystaniem. W tym kontekście domy starców wykazywały wyraźną przewagę
nad bezpośrednią pomocą adresowaną do pojedynczych seniorów. Owa bezpośrednia pomoc wymagała bowiem sprawnego administrowania, prowadzenia rozbudowanej księgowości i przedkładania raportów. Fundacje takie jak JDC, ale też lokalne
władze, nie miały środków ani nie odczuwały potrzeby organizowania tak drobiazgowej obsługi administracyjno–księgowej. Dla „odległych” ofiarodawców wygodniejsze
było wspieranie finansowe relatywnie dużych projektów, które wymagały znacznie
prostszej księgowości. Dom starców spełniał idealnie ich wymogi, a fotografie wysyłane do zagranicznych donatorów (lub potencjalnych donatorów), które pokazywały
specjalnie zaprojektowane za ich pieniądze budynki czy wiekowych rezydentów stojących przed ich frontem, stanowiły widomy dowód, że donacja osiągnęła swój cel.
Jako instytucje nowe dla wschodnioeuropejskich wspólnot żydowskich, domy
starców pasowały do nowoczesnego modelu dobroczynności. Rosnący stopień
akulturacji nowych elit żydowskich posiadaczy wyrażał się w epoce nowoczesności między innymi naciskiem na działania filantropijne i w zakresie opieki społecznej — prowadzone w opozycji do instytucji religijnych. Możliwości wykorzystania
funduszy pochodzących z podatków czy donacji zagranicznych przyczyniały się
do rozwoju instytucji scentralizowanych zapewniających wspólne zamieszkanie
podopiecznym. Domy starców pełniły więc funkcję symboliczną, ponieważ demonstrowały zarówno lojalność darczyńców wobec żydowskiej wspólnoty, jak i ich preferencje dla nowoczesnych i „naukowych” metod działania. Poza znacząco rosnącą
liczbą osób starych w populacji Żydów i ich koncentracją w dużych miastach, wymienione wyżej czynniki instytucjonalne i społeczne na równi przyczyniły się do
wzrostu liczebności domów starców w drugiej połowie XIX w.
44

Evreiskoe kolonizatsionnoe…, s. 254. Szczegółowy podział przytułków według regionów
można znaleźć w tabeli 60. Niestety, rejestr ten częściowo tylko jest przydatny dla naszych
potrzeb, ujmuje bowiem łącznie wszystkie typy przytułków i nie wyodrębnia domów starców z podziałem na ich kategorie.
45
Przypomnijmy, że Królestwo Polskie było ważną jednostką administracyjną obejmującą
znaczną część ziem polskich podległych imperium carskiemu, a prawo rosyjskie nie zawsze
tu obowiązywało.
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Trudno oszacować, do jakiego stopnia żydowskie domy starców odpowiadały
na potrzeby zarówno ich potencjalnych pensjonariuszy, jak i zwolenników tych instytucji. Dla przykładu: mało prawdopodobne jest, by utworzenie w okresie międzywojennym dziesięcioosobowego domu starców w Tomaszowie Mazowieckim
czy też powstanie podobnej placówki w Złoczowie (tu przeznaczonej dla 12 osób)
miało znaczący wpływ na warunki życiowe starszych mieszkańców tych miast.
Najwyraźniej tylko niewielki procent żydowskich seniorów żył w takich instytucjach; bez wątpienia znacznie więcej chciałoby w nich zamieszkać. Jednak zmierzenie poziomu ubóstwa tych, którzy nie znaleźli miejsca w domach starców, nie
jest możliwe. Rozsądniej jest założyć, że potrzeby były duże i że znaczne fundusze
zainwestowane w domy starców zaspokajały tylko ich część. Ci, którzy nie mieli
wystarczająco dużo szczęścia, by znaleźć miejsce w tych placówkach, musieli się
ewentualnie zadowalać innymi rodzajami wsparcia.
Jeśli domy starców powstały jako odpowiedź na realne potrzeby, można by się
spodziewać silnej korelacji między wielkością wspólnoty i datą założenia danego
domu starców: im większa wspólnota, tym większa liczba potrzebujących seniorów
i większe potencjalnie fundusze na zapewnienie wsparcia, a w efekcie — jak wypada przypuszczać — wcześniejsze powołanie takiej instytucji. Dane przedstawione
w tabeli 2 wskazują jednak, że wielkość populacji nie decydowała o powstawaniu
domów starców. Placówki te nie były tylko nowymi instytucjami, ale stanowiły
jedną z kilku form pomocy ludziom starym. Założenie domu starców było najwyraźniej efektem miejscowej inicjatywy i lokalnych okoliczności, a nie uniwersalnej
reguły i bezpośredniej reakcji na istniejące i pojawiające się potrzeby46.
Byłoby również błędem postrzegać żydowskie domy starców w stereotypowy
sposób: jako wyraz stopniowego regresu i upadku poczucia odpowiedzialności za
osoby starsze, co miałoby charakteryzować żydowskie wspólnoty. Niektóre z domów oferowały naprawdę wspaniałą opiekę na wysokim poziomie. To prawda, że
bywały bardzo kosztowne i mogły objąć tylko niektórych Żydów wymagających
opieki; gdyby środki włożone w te placówki zostały przeznaczone na zapewnienie
domowej pomocy seniorom, pozwoliłoby to prawdopodobnie udzielić jej większej
liczbie potrzebujących, chociaż w skromniejszym zakresie. Bezpośrednia pomoc nie
była jednak praktyczną opcją. Co więcej, wielu darczyńców było szczególnie czułych na punkcie nowoczesności programów pomocowych, preferując wspieranie
instytucji, które pasowały do ich „naukowego” i „nowomodnego” autowizerunku.
W wielu aspektach świadczenia na rzecz domów starców były w zasadzie wyznacznikiem rosnącego poczucia odpowiedzialności żydowskiej społeczności wobec jej starszych członków. Potrzeba istnienia tych domów, którą wówczas dostrzegano, odzwierciedlała nie tylko rosnącą liczbę seniorów, ale także znacznie wyższe
oczekiwania wobec opieki nad nimi. Nie jest zaskoczeniem, że proces ten zachodził
w różnych miejscach i w różnym czasie, w zależności od postępu modernizacji i lokalnych warunków. Mimo ograniczonego zakresu opieki udzielanej rosnącej populacji ludzi starych, praca wielu domów budziła podziw. Inne rozwiązania wydawały się niepraktyczne — i nawet jeśli ich nie doceniano, to wiązały się z problemami
znajdującymi się daleko poza zasięgiem możliwości żydowskiej wspólnoty.

46
Bez wątpienia porównanie nowoczesnych wzorów opieki nad seniorami we wschodnioeuropejskich społecznościach żydowskiej i nieżydowskiej mogłoby wiele wyjaśnić. Niestety, nie
byłem w stanie znaleźć źródeł do takiego porównania.
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Tabela 1. Domy starców zakładane w Europie Wschodniej w latach 1840–1938 (według dekad)
Lata

Liczba domów

1840–1849

1

1850–1859

0

1860–1869

3

1870–1879

5

1880–1889

7

1890–1899

7

1900–1909

8

1910–1919

6

1920–1929

6

1930–1939

5

Wspólnoty
Warszawa (a) — 1840

Mitawa (b) — 1860; Wilno (c) — 1864; Pińsk (Karlin)
(d) — 1865
Piotrków Trybunalski (e) — 1870, Dwińsk/Dyneburg
(b) — 1870, Grodno (d) — 1873, Kraków (f) — 1874; Brody
(e) — ok. 1875
Radom (d) — 1881 (propozycja); Równe (d) — 1881;
Białystok (g) — 1882; Ryga (b) — 1882; Odessa (h) — 1884;
Bobrujsk (d) — 1894; Orgiejów (d) — 1886
Łódź (e) — 1890; Kowno (i) — 1890; Buczacz (e) — ok.
1890; Płock (d) — 1891; Łomża (j) — 1894; Suwałki (d) —
1894; Lida (d) — 1895; Korzec (e) — 1899
Homel (d) — 1900; Kiszyniów (k) — 1903; Będzin
(d) — 1905; Kołomyja (e) — 1905; Przemyśl (d) — 1907;
Czerniowce (l) — 1908; Wołkowysk (m) — 1908
Włocławek (d) — 1915; Baranowicze (d) — 1917; Bryczany
(d) — 1917; Kowel (d) — 1917; Prużany (d) — 1917;
Ostrog (d) — 1918
Lipawa (b) — 1920; Dubno (d) — 1920 (plan); Rakiszki
(i) — 1920 (nieskończony); Tomaszów Mazowiecki (d) —
1926; Sosnowiec (d) — 1927; Tarnów (e) — 1927
Lipkany (d) — 1930; Kielce (n) — 1930; Turka (e) — 1935;
Bielsko–Biała (e) — 1937; Edintsy (d) — 1938

W przypadku poniższych domów data założenia jest nieznana: Biała Podlaska (d), Birże (i),
Brzeżany (e), Chełm (d), Chrzanów (d), Czortków (d), Jelizawietgrad (o), Gorlice (d), Hrubieszów (d), Chocim (d), Kobryń (d), Krzemieniec (d), Lublin (p), Lwów (q), Międzyrzec Podlaski (d), Noua Suliƫa (r), Poniewież (i), Rosienie (i), Rzeżyca (b), Rzeszów (e), Szawle (i),
Słonim (d), Tarnopol (e), Wilkomierz (i), Włodzimierz (Ludmir) (d), Żagary (i), Zdzięcioł (d),
Złoczów (d, e).
Uwaga: w rzadkich przypadkach, kiedy w jednej gminie istniały dwa domy starców, data
założenia starszego z nich została odnotowana w tabeli. W kilku przypadkach data nie jest
jednoznacznie podana w źródłach, ale można ją ustalić lub przewidzieć na podstawie kontekstu innych zawartych w nim informacji.
Źródła:
a) The First Jewish Home for Orphans and the Elderly in Warsaw (heb.), „Gal–Ed” 4, 1978, nr 5.
b) Pinkas hakehilot: latviyah ve’estoniyah [heb. Księgi żydowskich gmin: Łotwa i Estonia],
red. Dov Levin et al., s. 155 (Mitawa), s. 85 (Dwińsk), s. 250 (Ryga), s. 177 (Lipawa), s. 237
(Rzeżyca).
c) S. Levin, Istoricheskii ocherk razvitiya Vilenskoi evreiskoi obshchestvennoi bogadel’ni, Wilno
1900, s. 56.
d) Krótkie informacje dla każdego z miejsc znajdują się w kolejnych księgach pamięci gmin,
za: Z. Baker, Geographical Index and Bibliography, [w:] From a Ruined Garden, eds J. Kugelmass, J. Boyarin, New York 1983, s. 223–264 (lata podane dla wspólnot na podstawie więcej niż jednej księgi pamięci): Pińsk (t. 1, nr 2, s. 112), Grodno (s. 461–462), Radom (s. 191)
[1961]; Równe (s. 373–374), Bobrujsk (s. 48) [1967]; Orgiejów (s. 19), Płock (s. 174) [1967];
Suwałki (s. 109), Lida (s. 182), Homel (s. 195), Będzin (s. 118), Przemyśl (s. 240), Włocławek (s. 623), Baranowicze (s. 139), Bryczany (s. 16), Kowel (s. 369), Prużany (s. 253)
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e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)
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[1983], Ostróg (s. 194, 214) [1954], (s. 283, 287) [1960], Dubno (s. 295), Tomaszów Mazowiecki (s. 186), Sosnowiec (s. 257), Lipkany (s. 139), Edintsy (s. 214), Biała Podlaska (s. 313),
Chełm (107) [1954], (s. 373–374) [1980]; Chrzanów (s. 47), Czortków (s. 166), Gorlice (s. 67),
Hrubieszów (s. 269), Chocim (s. 22, 30), Kobryń (s. 105), Krzemieniec (s. 105), Międzyrzec
(s. 303) [1952]; Słonim (s. 173), Włodzimierz (s. 159) [1962], Zdzięcioł (s. 176), Złoczów
(s. 297).
Pinkas hakehilot: polin [heb. Księgi gmin żydowskich: Polska], D. Dąbrowska et al., Piotrków Trybunalski (t. 1, s. 189), Brody (t. 2, s. 127), Łódź (t. 1, s. 14), Buczacz (t. 2, s. 87),
Korzec (t. 5, s. 172), Kołomyja (t. 2, s. 469), Tarnów (t. 3, s. 182), Turka (t. 2, s. 156), Bielsko–
Biała (t. 3, s. 83), Brzeżany (t. 2, s. 110), Rzeszów (t. 3, s. 162), Tarnopol (t. 2, s. 243), Złoczów
(t. 2, s. 219).
Szczegółowa historia Złoczowa, zob. A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina w latach
1869–1919, Warszawa 1994, s. 234–235.
A. S. Hershberg, Pinkas bialistok [heb. Księga białostocka], t. 1, New York 1949, s. 328.
Sistematicheskii ukazatel’ literatury o evreyakh, St. Petersburg 1892, s. 163 (nr 2186), zob. także
E. Karsnova, A. Drozdovsky, Odesskaya evreiskaya bogadel’nya, [w:] Al’manakh „Moriya”,
nr 4, Odessa 2005, na stronie: http://www.moria.farlep.net/ru/almanah_04/02_06.htm [dostęp: 6.05.2008].
Pinkas hakehilot: lita [heb. Księgi gmin żydowskich: Litwa], red. D. Levin, Y. Rozin, Jerusalem 1996, s. 521, 540 (Kowno), 650 (Rakiszki), 177 (Birże), 459 (Poniewież), 645 (Rosienie),
661, 665 (Szawle), 243 (Wilkomierz), 280 (Żagary).
Sefer zikaron lekehilat lomza [heb. Księga pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej],
red. Y. Tov. Levinsky, Tel Awiw 1952, s. 176.
Sabah kadishah. Zamlung fun artiklen un bilder, gevidmet dem 30–yerigen yubelay fun keshenever
moyshev zkeynim oyfn nomen fun perlmuter–kligman [jid. Sabah kadishah. Zbiór artykułów
i obrazów poświęconych 30. rocznicy Domu Starców Perlmuttera–Klugman w Kiszyniowie], Kiszyniów 1933.
Pinkas hakehilot: romaniyah [heb. Księgi żydowskich gmin: Rumunia], t. 2, red. T. Lavi,
A. Broshni, J. Ancel, Jerusalem 1980, s. 498.
Volkovisk: sipurah shel kehilah yehudit–tsionit hush–medah basho’ah [heb. Wołkowysk. Historia
syjonistyczno–żydowskiej wspólnoty zniszczonej przez Holokaust], red. K. Lashovits, Tel
Awiw 1988.
K. Urbański, R. Blumenfeld, Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995, s. 37: Dom Starców.
Evreiskoe kolonizatsionnoe obschestvo, „Sbornik materialov ob. Ekonomicheskom polozhenii
evreev v Rossii”, t. 2, s. 255.
A. Trzciński, A Guide to Jewish Lublin and Surroundings, Warszawa 1991, s. 16.
J. Wiczkowski, Lwów, Lwów 1907, s. 319.
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Tabela 2. Większe wspólnoty/gminy żydowskie we wschodniej Europie ok. 1900 r. i daty
założenia domów starców
Populacja żydowska ok. 1900 r.
(w tysiącach)

Rok założenia domu starców
(a)

Warszawa

219

1840

Odessa

139

1884

Łódź

99

1890

Wilno

64

1864

Kiszyniów

50

1903

Mińsk

48

Brak danych (b)

Lwów

44

1903 (c)

Berdyczów

42

Brak danych (b)

Białystok

42

1882

Jekaterynosław

40

Witebsk

34

Dźwinsk

32

Kijów

32

Żytomierz

31

Brześć

31

Krzemieńczuk

30

Brak danych (b)

Kraków

26

1874

Kowno

25

1890

Lublin

24

Przed 1905

Jelizawietgrad

24

Brak danych

Grodno

23

1873

Czerniowce

22

1908

Mohylew

22

Ryga

22

1882

Pińsk

21

1865

Bobrujsk

21

1884

Miasto

1870

a) Brak danych w tej kolumnie oznacza, że nie ma znanego domu starców w danej wspólnocie. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że w niektórych miastach istniały takie domy,
mimo że nie zachowały się dane. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje niedostatek źródeł dla Rosji/Ukrainy i Białorusi.
b) Zob. Evreiskoe kolonizatsionnoe..., s. 255. Wspomina się tu „znane” przytułki w Mińsku,
Berdyczowie, Krzemieńczuku. Nie jest jednak jasne, czy dane odnoszą się do domów starców, czy do przytułków dla ubogich. Książka odnotowuje, że przytułek w Krzemieńczuku gościł 445 pensjonariuszy i oferował czasowe mieszkanie 3790 ubogim (w 1897 r.).
c) Zob. J. Wiczkowski, Lwów..., s. 319.
Źródła: poza wymienionymi powyżej zob. tabela 1.
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Uniwersytet Warszawski

Ludzie starzy w nordyckim państwie opiekuńczym:
od filantropii do powszechnego systemu emerytalnego
na przykładzie Danii

R

egion nordycki postrzegany jest jako miejsce funkcjonowania, od co najmniej
okresu międzywojennego, powszechnych systemów emerytalnych, jednak
przykład duński wyróżnia się wśród nich zdecydowanie. Nie tylko dlatego, że
Dania jako pierwsza w tej części Europy opracowała i przekształciła w obowiązujące ustawodawstwo nowoczesne zasady opieki nad ludźmi starymi, ale przede
wszystkim dlatego, że — i tu należy się duńskim ustawodawcom światowe
pierwszeństwo — oparła ten system na dwóch ważnych zasadach: swoistej, międzypokoleniowej umowie społecznej oraz idei powszechności. Wprowadzony
w roku 1891 unikalny do dziś duński system emerytalny u swego zarania opierał
się na idei uznania wszystkich członków społeczeństwa za jego beneficjentów,
jego finansowanie miało pochodzić z podatków, administrowanie zaś powierzono samorządom. Odróżniało to zdecydowanie program duński od wprowadzonego raptem kilka lat wcześniej bismarckowskiego systemu w Cesarstwie Niemieckim, który zakładał państwową administrację przymusowych ubezpieczeń,
skierowanych wyłącznie do robotników. W Danii postrzegano społeczeństwo,
zgodnie zresztą ze skandynawskim, historycznie ugruntowanym sposobem myślenia, jako niemal synonim państwa czy życia publicznego. Z luteranizmu, który
konstytuował wspólnotę, zaczerpnięto z kolei ideę społeczeństwa jako wielkiej
rodziny, której członkowie zobowiązani są do świadczenia wzajemnej pomocy.
Nie tyle państwo miało być więc opiekuńcze, ale samo społeczeństwo — tzw. domem ludu (folkehjem)1. Te dość abstrakcyjne i bardzo uogólniające koncepcje mają
jednak podstawy historyczne, na które wielu współczesnych historyków i analityków tzw. państwa opiekuńczego, bądź inaczej mówiąc państwa dobrobytu, zwraca dziś uwagę. Problematyka opieki nad ludźmi starymi jest znakomitą okazją do
poczynienia pewnych obserwacji dotyczących genezy tak specyficznego dla konstrukcji państwa opiekuńczego systemu, a właściwie prowadzącego doń sposobu
myślenia i hierarchii wartości. Pytania zasadnicze dotyczą więc tych czynników
i okoliczności, które sprawiły, że o starości i ludziach starych zaczęto w Danii
1

T. Knudsen, rec. J. H. Petersen, Den danske lovgivning om alderdomsforsørgelse, t. 2: 1891–1933:
Fra skøn til ret, Odense 2007, Syddansk Universitet, [w:] DHT, Bd 108, 18. rk., Bd V, Kbh. 2008,
s. 288.
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w ostatnich dekadach XIX stulecia myśleć nie w kategoriach ułomności i biedy
wymagających pomocy socjalnej, ale wspólnego dla wszystkich członków społeczeństwa ostatniego etapu życia, na którego utrzymanie powinni solidarnie
złożyć się wszyscy. W pierwszym rzędzie należałoby więc pokrótce przedstawić
najważniejsze wątki w dyskursie naukowym skupionym wokół kwestii genezy nordyckiego — tu: duńskiego — państwa opiekuńczego oraz zbudowanego
przez to państwo systemu socjalnego.
Jednym z głównych nurtów debaty wokół zagadnienia genezy skandynawskiego państwa opiekuńczego była kwestia ewentualnych beneficjentów pomocy
ze strony sfery publicznej: którzy poddani, a w okresie nowoczesnym obywatele,
są uprawnieni do przyjmowania takiej pomocy. Jakie są kryteria kwalifikowania
potrzebujących do uzyskiwania takiej pomocy ze strony państwa lub instytucji
filantropijnych? Wbrew pozorom nie jest to problem, który narodził się dopiero
w XIX stuleciu; historycy wskazują na systemy pomocy dla żebraków funkcjonujące w większości europejskich miast późnego średniowiecza, podobnie kościoły wspierane przez myśl chrześcijańską nawoływały do filantropii. W Danii
w przededniu przyjęcia przez ten kraj wyznania luterańskiego (rok 1536) Chrystian II w latach 1521–1523 wydał wiele ustaw, które obligowały samorządy miejskie do pomocy biednym.
Dla ewolucji specyficznie rozumianego w państwach skandynawskich systemu socjalnego kluczowe znaczenie miały jednak nordycki luteranizm oraz
związane z nim wszelkie świeckie ruchy religijne, przede wszystkim pietyzm,
w którym idea filantropii, pomocy i samopomocy stanowiła jeden z fundamentów. Historycy skandynawscy podkreślają, w odniesieniu do kształtowania się
poczucia społecznej wspólnoty, znaczenie funkcjonowania gmin protestanckich,
w których do końca XVII stulecia i wprowadzenia absolutyzmu obowiązywała
zasada powoływania pastorów z wyboru. System absolutystyczny przekształcił
pastorów w królewskich urzędników, ale nie wpłynęło to na postrzeganie i państwa, i Kościoła, jako instytucji o charakterze opiekuńczym. Mówiąc o znaczeniu
fundamentalnych zasad luteranizmu, jak idea codziennej pracy jako wypełniania
nakazów boskich lub powszechnej działalności pastorów pokrywającej się z działaniem państwa, dążącego do zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa socjalnego, wskazuje się na zbieżność luteranizmu z zasadami państwa opiekuńczego.
Wskutek czego mogła się rozwinąć nordycka tradycja kulturowa, której istota
sprowadza się do przekazywania odpowiedzialności za jednostkę państwu —
czyli właśnie luterańskim kościołom.
Szczególnie stało się to widoczne na początku XVIII stulecia wraz z przyjęciem
i zaadaptowaniem do wykładni Kościoła oficjalnego ideologii tzw. pietyzmu. Warto choć w krótkich słowach wyjaśnić tę koncepcję, wiąże się ona bowiem z prawdziwą „rewolucją” nie tylko w fukcjonowaniu struktur kościelnych, ale także duńskiego absolutyzmu, społeczeństwa oraz mentalności i obyczajowości społeczeństw
skandynawskich. To właśnie wówczas po raz pierwszy zaczęto — na początku
XVIII w. — wprowadzać ustawodawstwo socjalne, którego celem była opieka nad
sierotami i biednymi. Do koncepcji łączenia tych kategorii oraz do problematyki, kto
zasługuje na pomoc społeczną, a kto nie, wypada nam jeszcze wrócić.
Normy i prawa państwowe oraz kościelne, które regulowały i szczegółowo
opisywały doktrynę luteranizmu, zarazem wtłaczały ją w sztywny gorset ortodoksji. Nic więc dziwnego, że już na przełomie XVII i XVIII stulecia w krajach
skandynawskich zaczął się szerzyć pietyzm, jeden z najsilniejszych wewnątrzpro-
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testanckich ruchów odnowy. Ruch pietystyczny przeciwstawiał się skostnieniu
Kościołów i ortodoksji doktrynalnej luteranizmu i odwoływał się do pobożności
osobistej oraz indywidualnego przeżycia religijnego (łac. pietas — pobożność).
Pietyzm dotarł do Skandynawii z państw niemieckich, gdzie zaczął się rozwijać
w ostatnich dziesięcioleciach XVII w. Korzenie tego nurtu tkwią w angielskim
i niderlandzkim kalwinizmie, ale to w niemieckim Halle powstał najważniejszy
ośrodek propagowania pietyzmu. W 1670 r. pastor Filip Jakub Spener (1635–1705)
rozpoczął we Frankfurcie nad Menem — niezależnie od swoich stałych nabożeństw — organizowanie prywatnych spotkań religijnych. Pięć lat później pastor
Spener opublikował, podstawowe dla pietyzmu i przez wielu uważane za najważniejsze od czasu wystąpienia Lutra, studium teologiczne Pia desideria (łac. Pobożne życzenia), w którym nawoływał do zakładania niedużych zgromadzeń
(konwentykli), także rodzinnych, których członkowie mieli spotykać się regularnie dla wspólnej modlitwy i lektury Biblii2. Inne miały być także kazania, nie
mechaniczne recytowane nakazy religijne, lecz pełne emocji i wewnętrznej siły
mowy, które należało tak formułować, by wywoływały wewnętrzną przemianę
„w sercach i sumieniach wiernych”3. Ową przemianę nazwano przebudzeniem;
jego przebieg miał uwzględniać przyznanie się do grzechu, wyrażenie skruchy
i obietnicę zerwania z dotychczasowym życiem. Przebudzony zobowiązywał się
jednocześnie do odrzucenia wszelkich rozrywek: tańca, hazardu i używek, czyli przede wszystkim alkoholu. To właśnie ten aspekt pietyzmu miał najbardziej
wpłynąć na przemianę obyczajowości i mentalności w kulturze skandynawskiej,
a w okresie późniejszym na wykształcenie się w obrębie społecznych ruchów religijnych nurtu głęboko socjalnego4.
Wkrótce Spener uzyskał wsparcie lipskiego filantropa Augusta Hermanna
Franckego (1663–1727), dzięki czemu powstało centrum pietystyczne na uniwersytecie w Halle. Aktywność i talent organizacyjny Franckego, których celem była jak
najszersza ewangelizacja, zaowocowały szeregiem inwestycji, jak tworzenie szkół
i przytułków dla sierot, seminariów teologicznych, zakładanie wydawnictw, drukarni oraz księgarni sprzyjających szerzeniu wiary, organizowanie misji chrystianizacyjnych.
W pietyzmie zawierały się więc dwie tendencje — odnowy religijnej w ramach
istniejących struktur kościelnych oraz oddolnego ruchu wobec nich alternatywnego.
W krajach skandynawskich pietyzm stał się w pierwszym rzędzie nurtem odnowy
wewnątrz państwowych Kościołów, które uznały dzieło reformacji za na tyle silne,
że zdołały otworzyć się na zmiany w kierunku podkreślenia duchowego aspektu
ich funkcjonowania oraz zwiększenia pobożności indywidualnej. Podkreślić należy,
że władze kościelne i państwowe sprzyjały pietyzmowi, ale przede wszystkim propagowanej przezeń intensywnej ewangelizacji. Już w 1705 r. duński monarcha Fryderyk IV (ur. w 1671, 1699–1730) wsparł finansowo misjonarzy, wysłanych z Halle
2
H. Sanders, Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige
1820–1850, Stockholm 1995, s. 35–42.
3
Ibidem.
4
Podobne cele stawiał sobie spokrewniony z ruchami pietystycznymi ruch Armii Zbawienia,
który w drugiej połowie XIX stulecia rozpowszechnił się w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Jego filie powstawały także w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Norwegii,
ale wobec rodzimych ruchów religijnych o nastawieniu filantropijnym oraz abstynenckim
odgrywał rolę drugorzędną.
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do duńskiej kolonii w Indiach. Była to w istocie pierwsza zamorska misja chrystianizacyjna kościoła luterańskiego5. W roku 1714 z inicjatywy monarchy powołano
specjalną radę do spraw misji — missionskollegiet — która organizowała wyprawy
misyjne do Norwegii Północnej, Laponii oraz słynną misję Hansa Egede do Grenlandii. Drugim wątkiem programu pietystycznego, który przemówił do monarchy
i Kościoła duńskiego, był nakaz prowadzenia działalności filantropijnej w celu propagowania wśród sierot zasad właściwej wiary. W roku 1728 podwoje otworzył
ośrodek dla sierot — Vajsenhuset. Następcę Fryderyka IV, Chrystiana VI (ur. 1699,
1730–1746), nazywano wręcz „pietystą na tronie”. Jednym słowem, działalność
oświatowa (pierwszą próbę wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego
podjęto w Danii w latach 30. XVIII stulecia) oraz socjalna duńskiego państwa absolutystycznego wynikała z motywacji ściśle religijnych, zgodnie z pietystycznym
nakazem ewangelizacji. Dotyczyło to przede wszystkim tych grup społecznych,
które w hierarchii społecznej znajdowały się najniżej lub wręcz były wykluczone.
Zarazem pietyzm, jako ruch alternatywnych dla Kościoła zszerzeń religijnych, miał
równie decydujące znaczenie dla kształtowania się w społeczeństwie postaw wspólnotowych, co stanie się szczególnie widoczne w XIX stuleciu — epoce modernizacji
i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego6.
Pierwsze zarządzenie w sprawie opieki nad biednymi duńskie państwo absolutystyczne wydało 24 września 1709 r.7 Ustawa, która w zasadzie odnosiła się do
kwestii zwalczania żebractwa, nie wspominała wprost o ludziach starych; dokonano natomiast swoistego podziału na biednych „wartościowych” i zasługujących na
publiczną pomoc oraz biednych „niewartościowych”, których ustawodawca nakazywał wykluczyć ze zdrowego społeczeństwa poprzez penalizację żebractwa, włóczęgostwa oraz alkoholizmu. Wśród owych „wartościowych” biednych królewskie
zarządzenie wymieniało takie osoby jak obłożnie chorych, niewidomych, inwalidów
i chorych niebędących w stanie zapracować na własne utrzymanie, małoletnie sieroty. Ponadto osoby, które ze względu na zły stan zdrowia nie były w stanie utrzymać
się ze swych skromnych dochodów, wielodzietne rodziny, ofiary katastrof morskich
lub pożarów, które utraciły w wyniku tego nieszczęścia swój dobytek. Ci ostatni
mogli nawet otrzymać roczną dyspensę na zbieranie datków. Ludzie starzy zapewne kryli się wśród owych chorych i kalekich, ale ta kategoria w zasadzie nie występuje jako osobna grupa podlegająca opiece ze strony państwa. Warto zwrócić uwagę
na szczegółowe regulacje, które znajdą rozwinięcie niemal dwieście lat później.
System nakładał socjalne obowiązki na instytucje lokalne, bo opiekę nad „własnymi” — jak to ujmowało zarządzenie — biednymi winny sprawować poszczególne parafie. Jak dalece nowoczesny był sposób myślenia duńskich prawodawców
epoki absolutyzmu, widać w rozwiązaniu kwestii finansowych. Fundusze pomocowe miały pochodzić z kilku źródeł: darowizn, jednoprocentowego podatku pobieranego od urzędników, podatku obrotowego ze sprzedaży nieruchomości, podatku
od rozrywek i aukcji oraz specjalnych opłat pobieranych od mieszkańców wsi — bo
to wieś głównie wymagała wsparcia socjalnego8. Widoczne są w tym systemie dwie
5

The Encyclopedia of Protestantism, vol. 3, ed. H. J. Hillebrand, London, New York 2004, s. 1145.
Więcej na ten temat patrz G. Szelągowska, Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku, Warszawa 2002.
7
V. Jonasen, Dansk socialpolitik 1708–1994, wyd. 5, Aarhus 1994, s. 20–21.
8
Pamiętać przy tym należy, że aż do końca XIX stulecia odsetek ludności wiejskiej w Danii
wynosił ok. 80%.
6
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zasady, na których oprze się współczesny duński system socjalny i emerytalny: scedowanie administrowania pomocą socjalną na parafie (wówczas — instytucje administracji lokalnej) oraz pobieranie funduszy na tę pomoc także w skali parafii.
Oprócz pastora, wszystkim kierować miało „trzech–czterech najważniejszych parafian”9. Charakterystycznym dla tego systemu rozwiązaniem było także coś, co
można nazwać opieką okrężną, której istota sprowadzała się do nakładania kolejno
na poszczególnych gospodarzy obowiązku częstowania posiłkami biednego; pomoc
materialną w postaci jedzenia, ubrań oraz opału kolejno świadczono także ubogim,
którzy posiadali własne domy (w miastach ta pomoc miała wymiar głównie pieniężny). Nie tylko był to system praktyczny, bez konieczności administrowania
finansami, ale także wzmacniający poczucie odpowiedzialności za słabych członków społeczności wiejskiej. Ciężar opieki socjalnej spoczywał w XVIII–wiecznym
systemie na wspólnotach — rodzinach, wspólnotach wiejskich, cechach, gildiach,
stowarzyszeniach religijnych.
Duński absolutyzm został stworzony przez ludzi oświecenia, a jego efektem były
wielkie reformy społeczne, które stały się fundamentem Danii nowoczesnej. Należały do nich przede wszystkim głębokie reformy włościańskie z lat 80. XVIII w.,
które zlikwidowały tradycyjną włość folwarczną i średniowieczne wspólnoty gminne, zapoczątkowały proces uwłaszczenia i zniosły poddaństwo. Obok nich wielka
reforma szkolna, która w roku 1814 wprowadzała powszechną oświatę publiczną
dla wszystkich dzieci od siódmego roku życia. I wreszcie trzecia wielka reforma,
powołująca do życia nowoczesny — na miarę swych czasów — system opieki
socjalnej. Jego kształ był efektem prac powołanej w 1787 r. tzw. Wielkiej Komisji
ds. Walki z Biedą (Den store Fattigkommission), która opracowała dwa podstawowe
dla tego rozwiązania dokumenty: opublikowany 1 lipca 1799 r. „Plan powołania
i zarządzania instytucją opieki społecznej dla miasta Kopenhagi i jej przedmieść”
oraz ogłoszone 5 lipca 1803 r. zarządzenie w sprawie „Organizacji i administracji
systemu opieki nad biednymi w Kopenhadze oraz w całym kraju”, które powoływało publiczne, samorządowe organy zajmujące się opieką nad ubogimi, wyposażone
w środki pochodzące z podatków i posiadające pełne prawo do ich dysponowania.
Ustawa z 1803 r. ogłaszała, co następuje: „[...] ci biedni, którzy w sposób zgodny
z prawem nie mają dość sił, by zapewnić sobie środki utrzymania, i w ten sposób bez
pomocy innych nie potrafią zdobyć części lub całości strawy, przyodziewku, dachu
nad głową, ciepła i opieki w przypadku choroby, a które są nieodzowne dla utrzymania życia i zdrowia” będą podlegać opiece instytucji socjalnych utworzonych
w miastach i parafiach wiejskich. Aby skorzystać z prawa do owej opieki, należało
zakwalifikować się do jednej z trzech „klas”, w których po raz pierwszy uwzględniono kryterium starości. Co więcej, brak w sposobie myślenia prawodawców dawnej
logiki karania za biedę i żebractwo. Do klasy pierwszej zaliczono więc „wszystkich
tak starych i chorych, albo tak osłabionych inwalidztwem różnego rodzaju, że całkiem albo prawie całkiem niezdolnych do zapewnienia sobie środków utrzymania”.
W drugiej znalazły się „dzieci pozbawione ojca lub matki, albo których rodzice nie
są w stanie z różnych powodów zapewnić im właściwego wychowania i utrzymania”. Do klasy trzeciej należały wreszcie „takie rodziny lub osoby, które z powodu
słabości, wielodzietności, wieku, bądź z innych względów, nie są w stanie zarobić

9

Ibidem, s. 20.
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wystarczających sum dla utrzymania siebie, swoich rodzin lub dzieci”10. Z pewnymi
korektami ustawa funkcjonowała jako podstawa systemu opieki socjalnej niemal do
końca XIX w., tj. do wspomnianej wyżej nowatorskiej ustawy z 1891 r.
Praktyka, z której wynikały różnego rodzaju przepisy dotyczące prawnej sytuacji biednych, prowadziła tymczasem do utrwalania specyficznego stosunku do
ubogich, kalekich, sierot i wszystkich tych, którzy korzystali z pomocy instytucji
publicznych — odbierała im mianowicie prawa obywatelskie, np. tracili prawo do
zawierania małżeństwa, o ile komisja ds. ubogich nie wyraziła na to specjalnej zgody. Sposób myślenia późniejszych ustawodawców — zwłaszcza wskazać tu należy
na takie rozwiązania jak cenzusowe prawa wyborcze do prowincjonalnych zgromadzeń doradczych z 1834 r. oraz na ordynację wyborczą uchwalonej w 1849 r.
pierwszej w Danii liberalnej konstytucji, która kończyła w tym kraju epokę absolutyzmu — prowadził do pozbawiania praw politycznych osób, które pobierają lub
kiedykolwiek pobierały pomoc socjalną. Niektóre z tych przepisów uchylono dopiero w latach 60. XX w.
Paradoksalnie ograniczenia te oraz negatywny obraz biedy w odbiorze społecznym wpłynęły na zmianę ustawodawstwa w odniesieniu do ludzi starych. Ustawę
z roku 1891 poprzedziła gorąca debata wokół starości jako kryterium uprawniającego do pomocy socjalnej. Jedno z kluczowych pytań dotyczyło właśnie problemu,
jak w ustawie ująć osoby, których jedyną słabością był zaawansowany wiek. Ustawa z 1803 r. traktowała wszystkich potrzebujących jednakowo: starych, chorych,
alkoholików, chorych psychicznie lub z wadami rozwoju, sieroty, niewidomych
i głuchoniemych, uchylających się od pracy włóczęgów i byłych przestępców, prostytutki. Wszystkim tym ludziom, jeśli trafiali na listę biednych, prawo zakazywało
małżeństwa, pozbawiało praw wyborczych, a nawet zmuszało do powrotu do miejscowości, w których się urodzili, bo tego wymagały przepisy o świadczeniu pomocy. I jednakowo ich stygmatyzowało. W debatach przewijał się więc temat biedy
zawinionej i niezawinionej; do tej drugiej zaliczano inwalidów, zwłaszcza niewidomych i głuchych, sieroty i starych właśnie ze względu na słabość wynikającą ze starości. Wkrótce debata zaczęła koncentrować się wokół tej kwestii: podnoszono, że
starość jest na tyle odmiennym kryterium marginalizacji, że powinno się ją z ustawodawstwa o biednych wyodrębnić, jako że status pobierającego zasiłki biednego jest „deklasujący i uwłaczający godności, niesłusznie stawiający osoby wiekowe
obok pijaków i prostytutek”11.
Około roku 1870 Dania wkroczyła w okres szybkiej industrializacji. Już choćby
to, wraz z rosnącą mobilnością społeczną, migracjami ze wsi do miast i kształtowaniem się nowej klasy robotniczej, utrudniało realizację wymogu stawianego przez
ustawę z 1803 r. o konieczności pobierania zasiłków w miejscu urodzenia. Nowy
duński przemysł rozwijał się jednak w odrębny sposób, opierając się na dawnym
rzemiośle. Rezultatem tej specyfiki była nie tylko dominacja w strukturze przedsiębiorstw małych i średnich, było nim także zachowanie w sposobie ich funkcjonowania tradycyjnych, patriarchalnych relacji między pracodawcą a robotnikiem.
Wraz z dotychczasowymi tradycjami opiekuńczymi sfery publicznej spowodowało
to, że w XIX–wiecznej debacie o reformie systemu socjalnego, także dla osób sta-

10

Ibidem, s. 22–24.
H. Jørgensen, Det oﬀentlige fattigvæsen i Danmark 1708–1770, [w:] K.–G. Andersson et al.,
Oppdaginga av fattigdomen. Social lovgivning i Norden på 1700–talet, Oslo 1982, s. 36–39.
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rych, niemal nie występowały propozycje upodobnienia go do systemu opartego
na idei ubezpieczeń, ani dobrowolnych, ani półdobrowolnych, ani przymusowych.
Oczywiste było, że obowiązek w tej mierze spoczywa na państwie. Nie znaczy to,
oczywiście, że takich nie było. Tak funkcjonowały zakładane od 1810 r. wiejskie kasy
oszczędnościowo–pożyczkowe, prowadzone przez rzemieślnicze organizacje zawodowe kasy ubezpieczeniowe, a od połowy XIX w. także tzw. stowarzyszenia robotnicze (arbejderforeninger), których celem była działalność filantropijna, edukacyjna
oraz właśnie socjalna poprzez zakładanie branżowych funduszy emerytalnych.
Zmianę ustanowionego na początku XIX w. systemu w kierunku tzw. podziału horyzontalnego (tj. między członków instytucji wzajemnych ubezpieczeń) postulowali zwłaszcza przedstawiciele środowisk wiejskich, w Danii zdominowanych przez
koncepcje liberalne i — jak mawiano — maltuzjańske. Trudno się dziwić — to przecież ta jeszcze najliczniejsza w społeczeństwie agrarnym grupa płaciła podatki związane z opieką socjalną, i wszelkie zmiany zasad jej finansowania byłyby po prostu
korzystne dla niej ekonomicznie.
W debacie publicznej, odnoszącej się do różnych koncepcji reformy systemu opieki socjalnej, pojawiały się w związku z tym również wątki ideologiczne, gdy podnoszono, że system oparty nie na różnego rodzaju prywatnych bądź półprywatnych
kasach ubezpieczeniowych (chorych, pogrzebowych itp.), lecz na instytucjach powoływanych przez państwo (lub samorządy), prowadzi do istotnego pogwałcenia
wolności jednostki. Takie argumenty padały głównie ze strony liberalnej, ale także
prawa strona sceny politycznej podnosiła tę kwestię. W rezultacie w roku 1869 zlikwidowano dawną Wielką Komisję ds. Biednych, ale postulowane zmiany w kierunku dobrowolnych instytucji ubezpieczeniowych nigdy nie zostały wprowadzone.
Ostatnie dekady XIX stulecia aż po wybuch I wojny światowej to moment narodzin w debacie społecznej tzw. kwestii robotniczej w odniesieniu do robotników przemysłowych, a zwłaszcza rolnych. W tej atmosferze uchwalono w Danii
w 1873 r. tzw. pierwszą ustawę fabryczną, która między innymi regulowała zasady
bezpieczeństwa pracy i zakazywała zatrudniania dzieci poniżej 10. roku życia, a dla
tych poniżej 14. roku życia wprowadzała istotne ograniczenia dotyczące czasu pracy (w okresie tym pracowało ich ok. 20%). Była efektem charakterystycznego dla
duńskiej kultury politycznej dążenia obu antagonistycznych sił — liberałów i konserwatystów — do kompromisu. A które kilkanaście lat później, w latach 1891–1892,
doprowadziło do uchwalenia pierwszej z serii wielkich reform społecznych, która
stworzyła system całkowicie odmienny od powstających wówczas w Europie Zachodniej. Była także rezultatem bardzo konkretnych dążeń duńskich liberałów —
skandynawski liberalizm drugiej połowy XIX stulecia był ruchem agrarnym — do
poprawy sytuacji najliczniejszych w Danii robotników rolnych. Dawna ustawa
nakładała przy tym obciążenia podatkowe na rzecz biednych na mieszkańców
konkretnych parafii, co oznaczało, że główny ciężar finansowania opieki socjalnej
spoczywał po prostu na samych mieszkańcach wsi. Całkiem zrozumiała chęć zmiany tej sytuacji spotkała się w programach liberalnych z postulatami wprowadzenia nowoczesnego systemu podatkowego, obejmującego całe społeczeństwo, które
na równych prawach z niego korzysta. Ustawa z 1891 r. dokumentuje taki właśnie
nowy sposób myślenia, co zwłaszcza stało się widoczne w przypadku części ustawy
poświęconej ludziom starym. O roli sfery publicznej w odniesieniu do biednych
mówił wprost pierwszy paragraf ustawy: „Sfera publiczna [tj. państwo — przyp.
G.Sz.] jest zobowiązana przyjść z pomocą każdemu potrzebującemu, który nie jest
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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w stanie zapewnić sobie i własnej rodzinie środków niezbędnych do życia lub leczenia w przypadku choroby”12.
Najważniejszą ideą tej reformy było oddzielenie systemu rent starczych od
struktur opieki nad ubogimi, choć oczywiście samo kryterium biedy pozostało
(mówi o tym sama nazwa ustawy O publicznej opiece nad biednymi). Aby otrzymać
rentę, należało mieć ukończone 60 lat (kobiety i mężczyźni) i przez ostatnie 10 lat nie
pobierać zasiłków. Dawna mentalność kwalifikowania biednych pozostała jednak
w postawieniu warunku biedy „niezawinionej”. Zupełnie odmienne od europejskich systemów „kasowych” były natomiast pozostałe rozwiązania — wypłacające
renty samorządy otrzymywały refundację 50% wydatków z państwowego budżetu, a prawo do otrzymywania renty w ogóle nie zależało od statusu zawodowego,
np. robotników fabrycznych lub rolnych13. Decydowały wyłącznie wiek i status materialny, co sprawiało, że duński system stawał się systemem ogólnospołecznym.
Powiązanie źródeł finansowania rent starczych z budżetem państwowym, a właściwie przerzucenie połowy kosztów z tym związanych na barki społeczeństwa, stanowiło zarazem początek tego, co nazywamy redystrybucją świadczeń, podstawy
nowoczesnego państwa opiekuńczego.
Warto zauważyć przy okazji, że w roku 1892 druga reforma wprowadziła ważne
zmiany w istniejącym systemie kas chorych oraz tzw. kas bezrobotnych, wyraźnie
zmierzając w kierunku stworzenia systemu opartego na administracji i budżecie
państwowym (samorządowym), o charakterze powszechnym. Prywatne kasy chorych, głównie w środowisku rzemieślniczym, zaczęły powstawać po likwidacji cechów w 1857 r. Już w roku 1863 władze państwowe oraz samorządowe nakazały
lekarzom oraz szpitalom stosowanie wobec członków kas niższych stawek, za odpowiednią rekompensatą ze strony budżetu. Wkrótce własne kasy chorych zaczęły
powoływać także związki zawodowe i federacje zawodowe w miastach i na wsi.
W roku 1892 zdecydowano o bezpośrednim dotowaniu kas chorych, co stanowiło
początek budowania w Danii państwowej służby zdrowia. Kasy bezrobotnych powstawały z inicjatywy socjaldemokratycznych związków zawodowych. Od lat 90.
XIX w. związki zawodowe tworzyły specjalne fundusze dla bezrobotnych, zwane
kasami bezrobocia (Arbejdsløshedskasser, w skrócie A–kasser), były one jednak zupełnie niewspółmierne do potrzeb. Być może właśnie ich polityczna bez wątpienia konotacja sprawiła, że dotacje budżetowe objęły kasy bezrobotnych dopiero w roku
1907. W 1907 r. parlament duński przyjął ustawę o państwowym wsparciu dla funduszy, nie tylko dla uniknięcia biedy i niepokojów społecznych, ale także w celu
poprawy regulacji rynku pracy. Na kasy, które przejęły także funkcje pośrednictwa
pracy, nałożono zarazem obowiązki. To one miały zadbać, by bezrobotny podjął się
oferowanej mu pracy pod rygorem utraty zasiłku.
Przemiany duńskiego systemu opieki społecznej w okresie 1914–1945 były skutkiem takich przełomowych dla społeczeństwa duńskiego wydarzeń i zjawisk jak
obie wojny światowe, kryzys ekonomiczny lat 20. oraz wielki kryzys w pierwszej połowie lat 30. To właśnie tragiczna sytuacja ekonomiczna i społeczna podczas Wielkiej
Depresji (bezrobocie sięgające 50%) wpłynęła na sformułowanie i uchwalenie ustaw,
które stały się filarami współczesnego duńskiego państwa opiekuńczego, a których
fundamentem była polityka społeczna zainaugurowana pod koniec XIX stulecia.

12
13

Lov om det oﬀentlige Fattigvæsen, Kjøbenhavn 1891, par. 1, s. 3.
Ibidem, par. 43–45, s. 19–21.
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Wśród przyjmowanych w okresie I wojny światowej oraz po jej zakończeniu
ustaw socjalnych wyróżnia się ta z roku 1922, gdy uchwalono kolejne ważne zmiany
w odniesieniu do systemu rent starczych. Wprowadzała ona zasadę pierwszeństwa
prawa nad opinią. O tym, czy ktoś może korzystać z dobrodziejstw ustawodawstwa
socjalnego, miało decydować prawo (np. umowa o zatrudnieniu, kodeks cywilny,
rejestracja w urzędzie pracy itp.), a nie jak dotychczas czyjaś opinia o złej sytuacji
materialnej14. Ustawy wymagały ponadto, by przed ubieganiem się o pomoc publiczną wyczerpać wszystkie możliwe formy samopomocy społecznej. Ponadto
wiek uprawniający do otrzymywania renty podniesiono do 65 lat15. Ustawa z roku
1922 wprowadzała także pewne zróżnicowanie wysokości rent w zależności od
sytuacji rodzinnej uprawnionego, np. małżeństwa, w których oboje małżonkowie
ukończyli 65 lat życia lub więcej (tu renta była dwukrotnie wyższa), samotni mężczyźni lub małżeństwa, w których tylko mąż ukończył 65 lat, samotne kobiety lub
małżeństwa, w których jedynie kobieta ukończyła 65 lat16.
W maju 1933 r. parlament — był to rezultat szerokiego kompromisu, zawartego
przez partie polityczne z lewej i prawej strony sceny politycznej — przyjął reformy,
na które złożyły się cztery ustawy: o zasiłkach dla bezrobotnych, o ubezpieczeniach
od nieszczęśliwych wypadków, publicznej pomocy socjalnej oraz o nowym ubezpieczeniu ludowym (Folkeforsikring), czyli powszechnym, które objęło kasy chorych oraz
rentę starczą i inwalidzką. Nowe ustawy socjalne porządkowały i upraszczały dotychczas istniejących w tym zakresie aż 55 dawnych ustaw. Ustawa o ubezpieczeniu
ludowym stawiała kolejny krok w kierunku upowszechnienia świadczeń, nakładając na każdego obywatela Danii powyżej 21. roku życia obowiązek przynależności
do kasy chorych, co stanowiło warunek objęcia świadczeniami emerytalnymi. Warto
zwrócić uwagę na zachowanie dawnego słownictwa — zarówno w dyskursie społeczno–politycznym, jak i w ustawie nadal mówiło się o rencie starczej i inwalidzkiej, co w pewnym sensie zrównuje ułomności fizyczne lub psychiczne człowieka
ze starością. Jednocześnie w debacie wokół reformy pojawiały się głosy, by jednak
inwalidztwo różnego rodzaju oddzielić od problemów ludzi starych. Jednym z argumentów na rzecz odrębnego potraktowania starości była idea eugeniczna. Jeden
z twórców duńskich reform socjalnych, związany z socjaldemokracją Karl Kristian
Steincke opublikował w 1920 r. broszurę O przyszłości opieki społecznej (Fremtidens
Forsørgelsesvæsen), w której udowadnia logiczne związki między eugeniką a reformą
socjalną i postuluje pozbawianie zdolności rozrodczych osób w jakikolwiek sposób
obciążonych genetycznie lub społecznie: „Jeśli więc nie chcemy zaryzykować stopniowego upadku nowoczesnej europejskiej cywilizacji, musimy działać na rzecz
systematycznego przeciwdziałania wspomnianych nieszczęśliwych konsekwencji
przemian cywilizacyjnych [tj. inwalidztwa i wszelkich odstępstw od norm psychiki — przyp. G.Sz.] i dążyć do uszlachetnienia rasy, tzw. eugeniki, w Niemczech
i w Skandynawii zwanej higieną rasy lub poprawą rasy”17.

14

J. C. Mogensen, Aldersrenten, [Særtryk af] „Social Forsorg”, Hefte 3, 1923, s. 1.
W roku 1937, w ramach walki z bezrobociem, wiek uprawniający do otrzymywania renty
starczej obniżono ponownie do 60 lat.
16
Ibidem, s. 3.
17
K. K. Steincke, Fremtidens Forsørgelsesvæsen, Oversigt over og Kritik af den samlede Forsørgelseslovgivning samt Betænkning og motiverede Forslag til en systematisk Nyordning, København
1920, s. 238.
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Choć to duńską socjaldemokrację obarcza się winą za realizację polityki eugenicznej, należy podkreślić, że koncepcje związane z usuwaniem ze społeczeństwa
osób — jak mawiano — „zdegenerowanych” były obecne w duńskim dyskursie
publicznym od co najmniej końca XIX w. W 1905 r. utworzono Komitet Antropologiczny (Den Antropologiske Komité) z udziałem lekarzy, polityków, publicystów
i demografów. Jego zadaniem było opracowanie zasad czystości nie tyle rasowej,
co społecznej.
Nie ulega jednak wątpliwości, że dopiero w latach 30. ideę eugeniki powiązano tak wyraźnie z fundamentami państwa opiekuńczego, bo funkcjonowanie
systemu zależało wprost nie tylko od wysokiego wzrostu demograficznego —
powinni się rodzić obywatele potencjalnie dla tego systemu pożyteczni. Politykę eugeniczną inicjowała i forsowała Socjaldemokracja, ale — to też należy wyraźnie stwierdzić — popierały ją wszystkie obecne w Rigsdagu siły polityczne.
W 1929 r. uchwalono pierwszą tzw. ustawę o osobach zdegenerowanych, która
przewidywała dobrowolne poddanie się sterylizacji osób dziedzicznie obciążonych i chorych psychicznie (była to także pierwsza tego typu ustawa w Europie).
W 1934 r. ustawodawstwo zostało zaostrzone: dla wielu kategorii „obciążonych”
przewidziano sterylizację przymusową oraz zakaz zawierania małżeństw. Pod
tym kątem zmodyfikowano także w 1937 r. ustawę dotyczącą aborcji. W rezultacie funkcjonowania ustawy aż do 1967 r., kiedy ją uchylono, sterylizacji poddano
w trybie urzędowym 11 tys. osób — głuchoniemych, niewidomych, ludzi z problemami psychicznymi i wrodzonymi uszkodzeniami mózgu. Proces ten dotknął
także tych, którzy w jakikolwiek sposób wyłamywali się z porządku społecznego:
ekscentryków, ubogich, żebraków, włóczęgów, prostytutki, „niebieskie ptaki”, alkoholików czy kryminalistów. W 1938 r. w specyficzny sposób podniesiono rangę
polityki eugenicznej, powołując na Uniwersytecie Kopenhaskim Instytut Biologii
Genetycznej Człowieka i Eugeniki.
Ostateczną zmianę w podejściu do ludzi starych, także w zakresie terminologii,
która miała być obiektywna, niestygmatyzująca starości jako biedy lub ułomności,
przyniosły dopiero reformy po II wojnie światowej (tzw. trzecia wielka reforma
socjalna — po wcześniejszych z lat: 1891 i 1933 r.). Obok ważnych zmian w odniesieniu do ochrony zdrowia, znamienną decyzję podjęto w odniesieniu do systemu
emerytalnego i rentowego: ponownie podniesiono wiek uprawniający do otrzymywania emerytury z 60. do 65. roku życia (zachętą miały być podwyżki uposażeń). Kilka lat później, w 1956 r., przyjęto ustawę o reformie emerytalnej wraz
z podwyżkami emerytur (weszła w życie 1 stycznia 1957 r.). Dawną nazwę, „renta
starcza”, zastąpiono nowocześniejszą — „emerytura”, ale w ślad za tymi kosmetycznymi korektami szła fundamentalna zmiana całej koncepcji opieki emerytalnej.
Stary system z 1933 r. był oparty na kryterium prawnym (komisje przyznawały
prawo do emerytury państwowej w zależności od potrzeb), reforma wprowadzała
„powszechny system emerytalny” (folkepension), obejmujący wszystkich pracowników, niezależnie od ich aktywności rynkowej. Istotne było podwyższenie wieku emerytalnego dla obu płci do 67. roku życia. Samotne kobiety mogły wszakże
przejść na emeryturę pięć lat wcześniej, w wieku 62 lat. Wypłacana przez państwo
powszechna emerytura stała się pierwszym filarem budowanego właśnie duńskiego systemu emerytalnego, za drugi — choć chronologicznie wcześniejszy — uznawano tworzone od pierwszych dekad XX w. (choć pierwsze zaczęły powstawać
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szczególnych branż zawodowych (arbejdsmarkedspension)18. Trzecim filarem były,
oczywiście, indywidualne polisy emerytalne19.
Powstał w ten sposób zupełnie unikalny, także w porównaniu z pozostałymi
krajami Europy nordyckiej, system emerytalny o charakterze obywatelskim: prawo
do otrzymywania emerytury w Danii nabywa się z racji posiadania duńskiego obywatelstwa. Niezależnie od statusu materialnego.

18

W latach 50. i 60. XX w. własne fundusze emerytalne miały już wszystkie branże duńskiego
przemysłu, w latach 70. także sektor pracowników administracji państwowej. Od 1989 r. prawo do zakładania funduszy emerytalnych mają również tzw. białe kołnierzyki, czyli pracownicy administracji sektora prywatnego. Tę ostatnią ustawę uważa się za kończącą budowę
duńskiego systemu emerytalnego.
19
G. Szelągowska, Dania w XX i XXI wieku, Warszawa 2010, s. 193.
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Problemy starości i emerytur
we włoskim państwie faszystowskim

F

Wstęp

aszyzm włoski kojarzony bywa często z kultem młodości. Jego sztandarowa
pieśń Giovinnezza jest tego koronnym przykładem1. Twórca reżimu Benito Mussolini chciał, aby postrzegać faszyzm jako rewolucję, zryw sił niezadowolonych z zastanej rzeczywistości. O rewolucyjnym charakterze świadczyć miał też specyficzny
język: długo mówiono nie o partii, ale o ruchu, nie o doktrynie, ale o idei. Chociaż
w latach 30. nastąpiły na tym polu pewne zmiany, symbolika ruchu ciągle oddziaływać miała na ludzi młodych2. Jej charakter miał źródła w poprzedzających Marsz
na Rzym koncepcjach futurystów, nacjonalistów i militarystów włoskich3. Faszyzm
próbował też tworzyć system wychowania następnych pokoleń zgodnie ze swoją
wizją świata. Nowe Włochy dla nowych Włochów — tak można streścić niezliczone
hasła propagandy rządu Mussoliniego. Liczne organizacje wychowujące i wspierające ludzi młodych uzupełniały obraz społeczeństwa patrzącego w przyszłość i reżimu stawiającego na nowe pokolenie4.
Tymczasem dane demograficzne pokazują, że społeczeństwo Italii wyraźnie się
w tym okresie postarzało. Zwiększyła się średnia długość życia, przekraczając granicę 50 lat. Ze względu na ograniczenie zasięgu najważniejszych chorób na Półwy1

Szerzej na ten temat, przywołując w tytule pracy wspomnianą pieśń, pisze Piotr Podemski
w książce Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech, Warszawa 2010.
2
Obydwie te okoliczności są dobrze udokumentowane. Ciekawą, rozpoczętą w latach 30.,
inicjatywą dla „młodych” w środowisku „starych” były chociażby Liktoralia, czyli konkursy
wiedzy uniwersyteckiej młodzieży faszystowskiej, przeradzające się często w specyficzne debaty z udziałem przedstawicieli partii i kadry naukowej. Na ten temat m.in. P. Foro, Włochy
faszystowskie, Kraków 2008, s. 79–80.
3
Futuryści wyrażali taką filozofię w, wielokrotnie przedrukowywanym i tłumaczonym na
różne języki, Manifeście Futurystycznym ogłoszonym przez Filippo Marinettiego w 1909 r.
(tekst włoski jest dostępny w wielu wyborach źródeł oraz w sieci Internet). Nacjonaliści wiele
razy odwoływali się do młodzieży, choć ruch jako taki skierowany był raczej do ludzi w wieku średnim. Niemniej jednak można w nim dostrzec wyraźny wątek odwoływania się do
patriotycznych emocji i nawoływania do dynamizmu, jak na przykład w: A. Rocco, L’Ora
del Nazionalismo, Rzym 1919. Żywe były też ciągle w latach 20. hasła propagandy z czasów
I wojny światowej.
4
P. Foro, op. cit., s. 73 nn.
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spie Apenińskim polepszyła się też jego jakość, zwłaszcza w przypadku osób starszych5. W ciągu ponad 20 lat rządów faszystów zestarzało się też pokolenie, które
wyniosło do władzy Mussoliniego. Coraz starsi stawali się też włoscy przywódcy,
poczynając od króla Wiktora Emanuela III (rocznik 1869), poprzez cały niemalże
skład Wielkiej Rady Faszystowskiej6. W związku z tym we włoskim społeczeństwie
rosła potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego seniorom. Wyjście naprzeciw takim wyzwaniom było jednak sprzeczne z założeniami propagandy. Nie dziwi
zatem bardzo słabe rozpoznanie stosunku faszyzmu do ludzi starych w literaturze
przedmiotu. W języku polskim ostatnie poważne omówienie tego tematu ukazało
się w latach 30. w postaci zwięzłej broszury należącej do serii przedstawiającej systemy pomocy społecznej w poszczególnych krajach europejskich7.
W tej sytuacji zasadne wydaje się sformułowanie pytań dotyczących starości
w faszystowskich Włoszech. W tym artykule autor skupi się na trzech zagadnieniach: Jak wyglądał stosunek włoskiego państwa w dobie rządów Mussoliniego do
ludzi starszych? Jaki kształt przybrał system emerytalny w Italii w dwudziestoleciu
międzywojennym? Czy można zauważyć paralele między historycznym rozwojem
faszyzmu a jego polityką wobec opieki nad ludźmi starszymi i emerytur? Autor chce
też przybliżyć czytelnikowi tło społeczne i kulturowe wspomnianych zjawisk. Dalsze kwestie wymagają pogłębionych studiów i wykraczają poza to, z konieczności
skromne, opracowanie. Wydaje się jednak, że przedstawienie tych kluczowych problemów jest potrzebne ze względu na niewielką liczbę opracowań tematu.

Starość we Włoszech przed faszyzmem
Próba zrozumienia włoskiego faszyzmu poza kontekstem wcześniejszych dziejów
Italii wydaje się zadaniem co najmniej karkołomnym, jeżeli w ogóle możliwym.
Język, symbolika i w końcu polityka tego ustroju mają swoje bezpośrednie źródła
w historii Półwyspu Apenińskiego, tak w okresie poprzedzającym I wojnę światową, jak i w czasach dawniejszych, zwłaszcza w antyku i w renesansie8. Również
5

Najpoważniej wpływającymi na demografię stale występującymi chorobami były malaria
i pelagra. Pierwszą z nich udało się ograniczyć przez rozpowszechnienie środków ochrony
przed roznoszącymi ją komarami oraz osuszanie bagien. Druga, o której dalej, została zwalczona przez poprawę warunków żywieniowych uboższych regionów Włoch. Znakomicie
pomagał łatwiejszy dostęp do lekarstw i opieki medycznej, por. M. Clark, Współczesne Włochy
1871–2006, Warszawa 2009, s. 265.
6
Wielka Rada Faszystowska stanowiła organ konsultacyjny Duce jako głowy państwa. Była
w dużym uproszczeniu organem Partii stanowiącym rozszerzoną radę ministrów. W jej pracach uczestniczyło wielu działaczy partyjnych i większość byłych ministrów rządów Mussoliniego. Jej skład był zmienny, ale rzadko przekraczał realnie 30 osób. Chociaż przez większość historii reżimu było to ciało opiniodawcze, w obliczu monopolu ustawodawczego Duce
miała ona ogromny wpływ na rządy. To ten organ doprowadził latem 1943 r. do upadku
Mussoliniego.
7
J. K. (Kränzler, Józef), Ubezpieczenia społeczne we Włoszech, Warszawa 1932, odbitka z zeszytu
5 (47) dwutygodnika „Wiadomości Kas Chorych”, Drukarnia Mazowiecka, Warszawa, Szpitalna 1.
8
Tak na przykład wiele symboli faszystowskich, jak rózgi liktorskie czy salut rzymski, zostało przeniesionych wprost z czasów Republiki Rzymskiej; wiele posunięć politycznych
Mussoliniego tłumaczy się bezpośrednio odwołaniami do prac Machiavellego, które zresztą
były wznawiane w ramach państwowych projektów; atak Włoch na Etiopię wynikał z żywej
pamięci upokarzającej kraj na scenie międzynarodowej klęski poprzedniej takiej wyprawy
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kluczowe dla interpretacji faszystowskiego stosunku do starości procesy zaczęły się
już w czasach wcześniejszych. Tak jak kult młodości wydaje się dalekim odbiciem
starożytnego hasła „sexaginarios de ponte”9, stosunek do osób w podeszłym wieku we Włoszech miał również swoje źródła w odległych czasach. Szacunek dla ludzi doświadczonych wywodził się z klanowej struktury dużej części społeczeństw
Italii10. Tradycyjna zasada stosunków rodzinnych była widoczna jeszcze wyraźnie
w czasach faszyzmu, chociaż mocniej utrwalona na rolniczym Południu niż na szybko się zmieniającej Północy.
Modernizacja Włoch stanowiła ważny czynnik zmieniający zarówno sytuację ludzi starych, jak i samą definicję starości. Przemiany te zaś wynikały przede wszystkim ze zjednoczenia niewielkich państw regionu w jeden kraj przez monarchię sabaudzką, zakończonego formalnie w roku 1871 zdobyciem Rzymu11. Risorgimento,
bo tak ten proces jest określany we Włoszech, oprócz zmian granic (również strat
terytorialnych — w jego wyniku włoska przestała być na przykład Nicea) pociągnęło za sobą zwiększone inwestycje państwowe w przemysł, zwłaszcza ciężki i zbrojeniowy, armię, administrację oraz infrastrukturę, przede wszystkim transport. Łączenie się ze sobą włoskich państw nie mogło mieć jedynie wymiaru aktu politycznego,
konieczne było także zapewnienie realnej możliwości kierowania dużym krajem
i umożliwienia ruchu ludności. W końcu XIX w. powstała w Italii rozbudowana
sieć kolejowa i, budowana w nieco wolniejszym tempie, nowoczesna sieć drogowa12.
Ze względu na specyficzne warunki naturalne Włochy potrzebowały też szybkiego
rozwoju transportu morskiego. Wielotorowe przemiany nie zmieniły jednak faktu,
że Italia modernizowała się nierównomiernie. Wyraźny był, istniejący do dzisiaj,
podział na Północ (Piemont oraz dawne kraje pozostające w sferze wpływów Habsburgów) i Południe (dawne Królestwo Obojga Sycylii). Choć odgrywał on pewną
rolę i w okresie dwudziestolecia międzywojennego był, jak się zdaje, mniej dojmujący niż w drugiej połowie XIX w., z pewnością istniał też we włoskiej świadomości.
Północ dużo szybciej rozwijała infrastrukturę miejską oraz nowoczesny przemysł,
podczas gdy Południe pozostawało ekonomicznie zdominowane przez rolnictwo,
zwłaszcza wielkie posiadłości ziemskie, oraz związane z nim gałęzie gospodarki.
Co za tym idzie, inaczej zachodziły w tych dwóch regionach przemiany społeczne.
w bitwie pod Aduą w roku 1896, a inkorporacja Albanii była realizacją planów opracowanych
jeszcze przed Wielką Wojną.
9
Wbrew popularnym wyobrażeniem chodziło tu nie o fizyczną eliminację ludzi starszych,
ale usunięcie ich z życia politycznego. Oczywiście nie tyczyło się to statusu senatorów, który
jednak był związany z dość wąską i majętną elitą. Ten rzymski dualizm wydaje się stanowić
ciekawą paralelę dla omawianej w tej pracy problematyki dwutorowych działań państwa
faszystowskiego. Por. H. S. Versnel, Inconsistencies in Greek and Roman religion, t. 2: Transition
and reversal in myth and ritual, Brill, Leiden 1993, s. 322–323.
10
M. Clark, op. cit., s. 266–267.
11
Warto tu zaznaczyć, że właściwe zjednoczenie zakończyło się 10 lat wcześniej, a zajęcie
Rzymu wraz z otaczającym go regionem było w gruncie rzeczy niewielkim przedsięwzięciem, blokowanym wcześniej wyłącznie przez francuski garnizon broniący resztek Państwa
Kościelnego, który wrócił do ojczyzny w wyniku wojny francusko–pruskiej. Ta dekada zjednoczonej monarchii bez Rzymu miała spory wpływ na rozwój kilku miast półwyspu, które
w tym okresie stanowiły tymczasowe stolice, zwłaszcza Florencji. Można zaryzykować twierdzenie, że okres ten umożliwił rozwój wielkich miast o stołecznych aspiracjach, a co za tym
idzie — przyspieszył modernizację północnych i środkowych Włoch.
12
M. Clark, op. cit., s. 64–65.
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Nawet takie ujęcie jest jednak daleko posuniętym uproszczeniem. Italia składała się
przynajmniej z kilkunastu, różnie definiowanych w literaturze, regionów o wyraźnej specyfice wynikającej tak z odrębnej historii, jak i zagadnień geograficznych oraz
dostępnych bogactw naturalnych13. Zrównoważony rozwój kraju był w związku
z tym długo w zasadzie niemożliwy.
Zróżnicowanie miało istotne konsekwencje dla kształtowania się pojęcia starości
i sytuacji ludzi starych we Włoszech. Podobnie jak w innych krajach Europy, tak i na
Półwyspie Apenińskim modernizacja niosła ze sobą osłabienie więzi rodzinnych. To
zaś powodowało rozpad tradycyjnych struktur, w których starsze pokolenie miało
dominującą pozycję. Trzeba tu zaznaczyć, że we Włoszech specyficzną rolę odegrała
kwestia mobilności społecznej. Migracje wewnętrzne (przede wszystkim ruch z rolniczego Południa ku przemysłowym ośrodkom Północy oraz urzędniczemu Rzymowi) sprzyjały dynamizacji postaw i tworzeniu nowych modeli rodziny. Niezwykle
silne było też zjawisko sezonowych migracji międzynarodowych. Włoscy rolnicy na
przełomie XIX i XX w. wyjeżdżali często na kilka miesięcy do obu Ameryk (zwłaszcza USA i Argentyny), gdzie najmowali się do prac sezonowych. To zjawisko „transoceanicznej migracji sezonowej” utrwalało tradycyjne struktury w kraju. Wybierali
ją bowiem zwykle ludzie młodzi, podczas gdy starsi na miejscu utrzymywali gospodarstwa oraz pełnili kierownicze funkcje w lokalnych wspólnotach14.
Risorgimento oraz modernizacja Włoch były poważną i gwałtowną zmianą społeczną. Co za tym idzie, niosły ze sobą nowe wyzwania, do których lepiej przygotowani byli ludzie młodsi. Poważnej przebudowie podlegały ustrój, stosunki
własności, lokalne struktury władzy, a także język15. W ciągu zaledwie pół wieku
Italia przeszła drogę od „pojęcia geograficznego” do państwa aspirującego do roli
mocarstwa kolonialnego z posiadłościami i interesami w Afryce Wschodniej (Somalia i Erytrea) i Północnej (Libia i Tunezji) oraz ambicjami do udziału w rozbiorze Imperium Osmańskiego. Jednocześnie wprowadzano nowe technologie i środki przekazu, odmienne metody partycypacji w życiu politycznym i społecznym16. Okres

13
Dla ich wyróżnienia stosuje się tak krainy historyczne, regiony gospodarcze, jak, po części
na opartą na obydwu, siatkę administracyjną danej epoki. Zasygnalizowawszy ten problem,
autor nie chce zabierać głosu we wspomnianej dyskusji, gdyż dla tematu opracowania nie ma
ono kluczowego znaczenia.
14
M. Clark, op. cit., s. 272–273.
15
Tworzenie się literackiego języka włoskiego jest odrębnym tematem. Stanowiło ważny element kształtowania się tożsamości narodowej i uzasadnienie ekspansji (na przykład w konstytucji Regencji Carnaro, tj. zbuntowanego i rządzonego przez poetę–awanturnika Gabrielle
D’Annunzia miasta Fiume — obecnie Rijeka). Ponownie autor sygnalizuje zjawisko, nie podejmując się szczegółowego omówienia w obrębie tej pracy. W każdym razie dalece odrębne
dialekty włoskie przetrwały lokalnie do naszych czasów.
16
W kolejnych reformach rozszerzała się grupa uprawnionych do głosowania, aż do ordynacji wyborczej z 1919 r., gdy objęło ono wszystkich pełnoletnich mężczyzn. Sprawę komplikował jednak obejmujący włoskich katolików zakaz udziału w życiu publicznym, określany
jako formuła non expedit, następstwo likwidacji Państwa Kościelnego. Miał on zmienną treść
i był sukcesywnie znoszony, ale w różnych formach przetrwał aż do czasów po I wojnie światowej. Jednocześnie, zwłaszcza na wsi Południa, rozwijał się intensywnie ruch spółdzielczy,
w wielu przypadkach wspierany przez duchownych i stanowiący namiastkę udziału w polityce. W ośrodkach przemysłowych powstawały z kolei związki zawodowe organizowane
przez różne ugrupowania, zwłaszcza socjalistów (działających w różnych okresach mniej lub
bardziej legalnie).
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gwałtownych zmian, wymagających szybkiego przystosowania się do nowych warunków, trwał nieprzerwanie od Risorgimento. Idąc za koncepcjami amerykańskiej
antropolog Margaret Mead, oznaczało to przejście od kultury, w której starsi uczą
o świecie (postfiguratywnej), do jej przeciwieństwa, w którym bardziej elastyczne
młodsze pokolenie przekazuje wiedzę (kultura prefiguratywna)17. Wielka Wojna
przyspieszyła przemiany społeczne w obszarze stosunków międzypokoleniowych.
Już w ciągu pierwszego roku jej trwania zmieniła się diametralnie geopolityczna
sytuacja Włoch. Zerwany został mający półwieczną tradycję sojusz z Rzeszą Niemiecką na rzecz bardziej skomplikowanych porozumień z Francją (z którą istniały
zadawnione spory graniczne i kolonialne) oraz Anglią (państwem rywalizującym
z Włochami o dominację na Morzu Śródziemnym i w północnej Afryce). Dzięki
wsparciu Ententy przyspieszeniu uległ rozwój przemysłu, a wraz z powołaniem
dużej liczby ludzi do wojska, podobnie jak w innych krajach, zwiększyła się liczba
pracujących kobiet18. Mężczyźni w wieku poborowym, większość między 20. a 30.
rokiem życia, zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami. Rekruci, zwłaszcza
z Południa, byli świadkami wymuszonej rewolucji na tym polu, tak jeżeli chodzi
o uzbrojenie, jak i o środki transportu (nowoczesne samochody, samoloty oraz pojazdy bojowe). Armia uczyła dyscypliny i posłuszeństwa, surowo karząc wszelkie
wystąpienia przeciw porządkowi. Dowództwo, nie zawsze skuteczne i potrafiące wygenerować właściwe rozwiązania dla napotykanych problemów, obwiniało
często o niepowodzenia żołnierzy, żądając jak najsurowszych sankcji za niesubordynację19. Jednocześnie walki na froncie włoskim były niezwykle brutalne20. Wielu
kombatantów stosowało metody siłowe już po powrocie z frontu, uważając je za
najskuteczniejsze. Mieli za sobą doświadczenie, które jednoznacznie odróżniało ich
od starszego pokolenia.

Ku powszechnym emeryturom
Zagadnieniem kluczowym dla powstania włoskiego systemu opieki nad ludźmi
starszymi okazało się zlikwidowanie Państwa Kościelnego. Dokonano tego w dwóch
etapach, anektując większą część tego najstarszego na półwyspie kraju w roku 1861,
a następnie zajmując wciąż niezależny Rzym w 1870 r. Doprowadziło to do trwającego przeszło pół wieku konfliktu między państwem i Kościołem, przejawiającego się
m.in. obłożeniem dynastii sabaudzkiej ekskomuniką. Sytuacja ta skutkowała z jednej strony formułą non expedit, poważnie ograniczającą udział katolików w życiu
publicznym, z drugiej zaś antyklerykalną polityką rządów liberalnych Królestwa
Italii. Administracja królewska likwidowała klasztory i całe zakony, dokonywała
konfiskat mienia kościelnego i ograniczała swobody duchownych21. Tymczasem
od czasów średniowiecznych opieka nad ludźmi starymi była zdominowana przez

17

Tej tematyce poświęcona jest praca Margaret Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu
międzypokoleniowego, Warszawa 2000, wyd. 2.
18
M. Clark, op. cit., s. 267.
19
W odpowiedzi na klęskę pod Caporetto 24 października 1917 r. generał Cadorna, skądinąd
odpowiedzialny za porażkę włoskiej armii, sformułował w specjalnym biuletynie krytykę
włoskich żołnierzy oraz ostre rozkazy karania dezercji. Por. ibidem, s. 307.
20
Na ten temat na przykład M. Thompson, White War. Life and Death on Italian Front 1915–
1918, London 2008.
21
M. Clark, op. cit., s. 182–183.
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charytatywne organizacje kościelne22. Szczególną rolę odgrywały klasztory oraz
szpitale prowadzone przy świątyniach, pełniące również funkcję przytułków.
Polityka antyklerykalna spowodowała załamanie i tak już archaicznego oraz coraz bardziej niewydolnego systemu. Problem został jednak dość szybko dostrzeżony przez włoskie władze. Już w 1861 r. rozpoczęto organizowanie pierwszych branżowych kas ubezpieczeniowych, które w zamierzeniu miały zastąpić dawne agendy
pomocowe. Pierwszą grupą, która otrzymała możliwość zabezpieczenia się w ten
sposób, byli ludzie morza. W późniejszych latach powstało jeszcze kilka organizacji skierowanych do kluczowych dla funkcjonowania państwa grup, na przykład
urzędników. W roku 1898 powołano Narodową Kasę Przezorności Pracowników
Inwalidów i Starszych. Posłużono się tu wzorem niemieckim, wykorzystując zapisy
ustawy rządu Bismarcka z 1889 r. Jednak rozwiązanie to nie było w rzeczywistości
powszechne, ponieważ obejmowało tylko tych, którzy dobrowolnie do kasy przystąpili. Impuls do wprowadzenia powszechnego systemu emerytalnego przyszedł
dopiero po I wojnie światowej. Projekt nowej ustawy wywołał szeroką dyskusję na
temat jej kształtu. Brali w niej udział również krytyczni wobec planów rządowych
faszyści. Ostatecznie w 1919 r. powołano Narodową Kasę Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjęto granicę wieku emerytalnego na poziomie 65 lat (tak jak trzy lata wcześniej
w Niemczech) i objęto ubezpieczeniem wszystkich pracujących. Ciągle jednak liczba korzystających ze świadczeń była stosunkowo niska.

Gerontokracja
Jedną ze specyficznych cech struktury władzy we Włoszech na początku XX w. był
stosunkowo zaawansowany wiek sprawujących władzę. Wpływało na to wiele czynników, przede wszystkim dosyć wysokie cenzusy majątkowe wyborców, istnienie
opozycji antysystemowej (niewchodzącej do rządów) oraz brak dyscypliny partyjnej, co wymuszało na politykach budowanie doraźnych koalicji opartych o osobiste znajomości (praktykę tę określano mianem trasformismo)23. Powodowało to, że
dopiero naprawdę doświadczony członek Izby Deputowanych stanowił dla składu
rządu realną wartość. Ta prawidłowość nabrała szczególnego znaczenia w tak zwanej Erze Giolittiego, poprzedzającej I wojnę światową24. Wykorzystywanie korupcji
politycznej oraz znajomości było wtedy podstawą funkcjonowania kolejnych, często
zresztą bardzo skutecznych, gabinetów. W związku z tym można mówić o swoistej
„włoskiej gerontokracji”. Jej funkcjonowanie wspierał zachowawczy król. Pewne
zachwianie tego systemu przyniosły reformy prawa wyborczego z 1913, a następnie z 1919 r. Dopiero druga reforma doprowadziła do poważnych zmiany w skła22

Warto wspomnieć, że niektóre inne organizacje, jak na przykład włoski zakon rycerski dynastii sabaudzkiej świętych Maurycego i Łazarza, od 1816 r. wypłacały członkom emerytury.
„Korporacyjne” wsparcie dla członków różnego rodzaju zrzeszeń, takich jak cechy czy uniwersytety, było dużo starsze niż faszyzm.
23
Z. Machalski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 25–29.
24
Giovanni Giolitti (1842–1928) należał do czołowych polityków włoskich swoich czasów.
Szczególną rolę odgrywał w pierwszych latach XX w., kiedy to udało mu się zdominować
scenę polityczną Italii i przez długie lata sprawować funkcję premiera lub rządzić przez swoich popleczników. Był w stanie to robić dzięki wypracowanym przez długie lata (pierwszy
raz ministrem był w 1889 r.) znajomościom, kontaktom oraz pozbawionej skrupułów polityce
przy ich wykorzystywaniu. Stąd okres ten nazywa się w literaturze Epoką Giolittiego (Era
Giolittiana). M. Clark, op. cit., s. 227 nn.; Z. Machalski, op. cit., s. 41 nn.
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dzie parlamentu. Większość głosów zdobyły w wyborach tego roku ugrupowania
z opozycji antysystemowej: socjaliści i popularzy (chrześcijańska demokracja). Swój
sukces zaprzepaścili przez niezdolność do stworzenia jakiejkolwiek koalicji. Ostatecznie aż do Marszu na Rzym u władzy utrzymali się „starzy”, przedstawiciele
wywodzących się z XIX–wiecznej elity ugrupowań liberalnych. Należy zauważyć,
że Włochy nie stanowiły jakiegoś szczególnego przypadku na tle europejskim.
W państwach, które stabilnie pod względem ustrojowym przetrwały Wielką Wojnę,
rządzili politycy z dość długim stażem. Jednak przykład włoski, gdy w 1920 r. dla
ratowania kraju ogarniętego lewicowymi wystąpieniami ponownie powołano do
władzy blisko osiemdziesięcioletniego Giolittiego, wybijał się na tym tle.

„Zmiana warty”
W tym kontekście przejęcie władzy przez faszystów w wyniku zamachu stanu
z października 1922 r. wydawało się rewolucją pokoleniową. Władzę objął jeden
z najmłodszych ówcześnie premierów w Europie, niespełna czterdziestoletni Mussolini. Zbudował on szeroką koalicję antysocjalistyczną, w której tworzeniu brało udział wielu polityków z młodszego pokolenia. Sam ruch faszystowski był też
zdominowany przez osoby naprawdę młode: kombatantów i interwencjonistyczną
młodzież25. Nowy rząd prezentował się jako alternatywa dla „gerontokracji” i podejmował energiczne działania. Jego przywódca potrafił mobilizować masy i oddziaływać na wyobraźnię ludzi. Wykorzystywano chętnie symbolikę futurystyczną,
odrzucającą starość jako symbol zamknięcia, zacofania i zepsucia. Marsz na Rzym
i przejęcie władzy określano mianem rewolucji.
Na tym tle warto wspomnieć o sposobie, w jaki w rzeczywistości faszyści zdobyli
władzę. Mussolini chętnie podejmował rozmowy z przedstawicielami starej elity,
zwłaszcza w kluczowym okresie wczesnej jesieni 1922 r.26 Po przejęciu steru rządów wchodził w koalicje z wywodzącymi się z dawnej elity konserwatystami oraz
zdominowanymi przez przedwojennych polityków nacjonalistami. Głównym partnerem Duce był, czasem do tego przymuszony szantażem, król Wiktor Emanuel.
Marsz na Rzym w źródłach jawi się bardziej jako demonstracja polityczna skrojona
na zastraszenie elity niż jako prawdziwy przewrót. Zwycięski Mussolini szybko zaczął wprowadzać siebie i swoją rodzinę do szlacheckiej elity Królestwa Włoch i nie
zamierzał zbyt szybko oddać władzy27.

25

Interwencjonizm był określeniem na pozytywną postawę wobec udziału Włoch w I wojnie
światowej. Przystąpienie do walk (interwencja) miało w ujęciu sporej części społeczeństwa
mieć pozytywne skutki dla Włoch. Ze względu na niezależność od ideologii, interwencjonizm łączył ludzi z wielu stron sceny politycznej. Reprezentowali go niektórzy socjaliści (jak
Mussolini), nacjonaliści, ruchy marginalizowane (anarchiści, syndykaliści, feministki) oraz
większa część obozu rządzącego. Rozproszone grupy interwencjonistyczne były pierwszą
grupą odbiorców idei faszystowskiej i brały czynny udział w kształtowaniu się jego pierwszej, dużo bardziej lewicowej formy, określanej mianem „sansepolcrismo”.
26
J. W. Borejsza, Mussolini był pierwszy..., Warszawa 1979, s. 19.
27
Przykładem na to było chociażby małżeństwo córki Duce Eddy z młodym hrabią Ciano.
Mussolini był też kawalerem wielu włoskich zakonów i orderów. Dążył, również poprzez
sposób bycia i standard życia, do wejścia do szlacheckiej elity Królestwa.
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Co znaczy „starość”?
Kluczowym zagadnieniem dla rozważań o starości w państwie faszystowskim jest
ustalenie, co znaczyło „być starym” we Włoszech tego okresu. Abstrahując od czysto biologicznego aspektu, starość jest przede wszystkim funkcją kulturową i społeczną. W tym układzie „starcem” może być człowiek w bardzo różnym wieku.
W tej części tekstu autor spróbuje zrekonstruować rozumienie starości w określonym przez tematykę artykułu miejscu i czasie.

Granice starości
Podstawową metodą wyznaczania granicy starości jest analiza danych demograficznych. Mówią one o biologicznych i pośrednio kulturowych granicach tego pojęcia. O ile bowiem stosunkowo łatwo w społeczeństwach modernizujących się i nowoczesnych wyznaczyć granice młodości (zaczynającej się u każdego człowieka tak
samo, a kończącej się zwykle wraz z zamknięciem cyklu nauki lub przygotowania
do zawodu), o tyle starość wymyka się prostym ustaleniom. Można ją przybliżyć
dzięki kilku czynnikom. Dla tego opracowania autor wybrał średni wiek zawierania
małżeństw, posiadania dzieci oraz średnią oczekiwaną długość życia. Wydają się
one stanowić dobre wyznaczniki pozwalające określić relacje między wiekiem średnim i starością tak w sensie biologicznym, jak i społecznym.
Zawarcie małżeństwa zamyka w sposób ostateczny społeczną młodość, otwierając w sposób bezdyskusyjny okres wieku dojrzałego. W wyniku zawarcia związku
małżeńskiego powstaje nowa komórka społeczna — nowa rodzina. Włosi w czasach faszystowskich zakładali ją dość późno jak na kraj katolicki, ale nie odbiegając
specjalnie od średniej europejskiej: mężczyźni w wieku ponad 28, a kobiety 24 lat.
Zdecydowanie później w związek małżeński wchodzili przedstawiciele wolnych
zawodów i inteligencji. Opóźnienie względem średniej sięgało nawet czterech lat.
Co interesujące, stosunkowo długo czekali na pierwsze dziecko. W rodzinach klasy
pracującej potomek pojawiał się po około czterech latach. Małżonkowie z warstw
wyższych i wykształconych czekali nieco krócej: średnio 2,5 roku. Włoszki rodziły ok. 27. roku życia, a Włosi zostawali ojcami po trzydziestce28. Wiek posiadania
dzieci jest szczególnie ważny dla wyznaczenia momentu, w którym statystyczny
Włoch wchodził w rolę społeczną szczególnie silnie kojarzoną ze starością: funkcję
babci lub dziadka. Na podstawie powyższych danych wiek, w którym osiągano ten
status, to ok. 55.–60. roku życia.
Drugim kluczowym współczynnikiem dla wyznaczania nadejścia starości jest
średnia długość życia. Pozwala ona z pewnym przybliżeniem określić, kiedy człowiek znajduje się w sytuacji, w której żyje dłużej niż znacząca część jego pokolenia,
a co za tym idzie, osiągnął jeden z kulturowo przyjętych wyznaczników starości.
W Italii średnia długość życia wyniosła w 1900 r. 42,8 roku, a w 1930 r. już 54,9.
Przytoczone tutaj dane demograficzne wskazują, że można w przybliżeniu
wskazać na średni wiek ok. 55 lat jako moment przekroczenia granicy starości we
Włoszech w latach 20. i niewiele wyższy w kolejnej dekadzie. To oczywiście szacunek przybliżony i uśredniony, oparty o określone założenia, jednak daje dobre
wyobrażenie o realiach życia w tej epoce. Świadczy o tym również wysunięty przez
faszystów w 1919 r. postulat rozpoczynania emerytur w tym właśnie wieku (o czym
28

M. Clark, op. cit., s. 266, 269, 430.
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mowa będzie dalej). Interesujące przy tym jest spostrzeżenie, że nadejście starości
przynajmniej o kilka lat, a niekiedy o całą dekadę, wyprzedza wiek emerytalny.

Czynniki wydłużające starość
Aby starość mogła stać się ważnym zjawiskiem społecznym, musiała jej dożywać
odpowiednio duża grupa ludzi i okres ten musiał trwać odpowiednio długo. Jak
się wydaje, we Włoszech współwystępowanie tych dwóch czynników osiągnięto
właśnie w okresie rządów faszystowskich, w związku z postępującą od dłuższego
czasu modernizacją i reformami socjalnymi samego reżimu. Czynników dających
szansę na relatywnie długą i spokojną starość było jednak więcej.
Najbardziej zauważalną zmianą w życiu dojrzałych Włochów była poprawa jego
jakości wynikająca z modernizacji. Zjednoczona Italia miała dużo stabilniejszą sytuację ekonomiczną niż państewka funkcjonujące na Półwyspie Apenińskim w pierwszej połowie XIX w. Dawało to szanse zapobiegania regionalnym kryzysom, w czym
władze faszystowskie wykazały się sprawnością29. Zmniejszyła się częstotliwość i dotkliwość występowania klęski głodu, sprawniej radzono sobie też ze skutkami groźnych i często występujących na Półwyspie Apenińskim powodzi i trzęsień ziemi. Życie codzienne również stało się łatwiejsze dzięki rozwojowi nowoczesnych środków
transportu. Intensywne projekty budowy nowych osiedli poprawiły sytuację mieszkaniową tysięcy Włochów30. Chociaż w latach 30., na skutek światowego kryzysu,
dochody i jakość życia zaczęły się obniżać, ciągle pozostawały na dużo wyższym poziomie niż przed I wojną światową. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że rządy
faszystów stworzyły w Italii mocne podstawy dla zaistnienia państwa opiekuńczego.
Dopiero zaangażowanie reżimu w II wojnę światową pogrzebało te projekty.
Ogromny wpływ na możliwość dożycia emerytury i jej długość miały państwowe programy walki z najpoważniejszymi chorobami XIX–wiecznych Włoch: pelagrą
i malarią. Pierwsze z tych schorzeń, będące w rzeczywistości skutkiem długotrwałych niedoborów określonych składników mineralnych, występowało szczególnie
często na Północy. Lepsza aprowizacja, większe zróżnicowanie dietetyczne oraz
zwiększenie mobilności ludności pozwoliły ograniczyć zasięg pelagry do występujących w każdej populacji przypadków złego wchłaniania niacyny. Z kolei drastyczny spadek zachorowań na malarię, która była plagą środkowych i południowych
Włoch, osiągnięto dzięki programom osuszania bagien. Prowadzono je od Zjednoczenia i zdecydowanie przyspieszono za rządów faszystowskich.
W końcu nie bez znaczenia dla omawianych tu kwestii starości musiała być rozbudowa pomocy medycznej i socjalnej. W obydwu tych sprawach osiągnięto postęp, zagęszczeniu uległa sieć odpowiednich instytucji, zwiększono na nie nakłady, a także rozszerzono możliwość ubiegania się o świadczenia. Chociaż polityka
prozdrowotna koncentrowała się głównie wokół kwestii zwiększenia rozrodczości
(faszyści otworzyli m.in. pierwszy w Europie instytut matki i dziecka), miała też
niebagatelny pozytywny wpływ na długość i jakość życia seniorów31. Epoka faszyzmu z punktu widzenia starszych pokoleń stanowiła okres charakteryzujący się
29

P. Foro, op. cit., s. 79–80, 142–143, 154–156.
Trzeba tu zaznaczyć, że w wielu przypadkach było to budownictwo nowoczesne i dosyć
wysokiej jakości. Niektóre osiedla utrzymały stosunkowo wysoki standard jeszcze w końcu
XX w.
31
P. Foro, op. cit., s. 144 nn.
30
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ogromną poprawą warunków bytowych oraz otwarciem nowych możliwości dla
tej grupy. Najbardziej korzystne było położenie pracujących seniorów, mogących
korzystać z udogodnień systemu korporacyjnego oraz takich organizacji jak Dopolavoro.

Różne kategorie seniorów
Należy tu jeszcze na chwilę zatrzymać się nad kwestią istnienia rozmaitych kategorii ludzi starszych w omawianej epoce. Niejednorodność ich statusu utrudnia
nieco analizę, jednak niewątpliwie warto uporządkować tę wiedzę dla zachowania
jasności w dalszej części wywodu. Rozpocząć wypada od wydawałoby się banalnej
konstatacji, że na początku XX w. ciągle ogromne znaczenie miał związek między
pozycją społeczną a średnią długością życia. Ludzie zamożni i dobrze wykształceni
częściej dożywali szacowniejszego wieku. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie włoskiej klasy politycznej, o której była mowa już wcześniej. Poza szczególnymi wypadkami (jak śmierć Italo Balbo w katastrofie lotniczej, gdy miał 44 lata)
czy chorobami (jak w przypadku niespełna sześćdziesięcioletniego Alfredo Rocco),
prawidłowość dotyczyła także przywódców faszystowskich. W oczywisty sposób
mieli oni lepszy dostęp zarówno do zrównoważonej diety, jak i nowoczesnej medycyny. Wykonywali też zawody niewiążące się z bezpośrednim ryzykiem dla zdrowia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ludzie zamożni rzadziej korzystali z systemu
emerytalnego, ponieważ długo zachowywali możliwość wykonywania pracy i mieli
inne źródła dochodów. Stanowili oni, po przejściu w „stan spoczynku”, warstwę
rentierów i posiadaczy ziemskich.
Najmniejsze szanse na dożycie wieku emerytalnego miały osoby z warstw niższych: chłopi i robotnicy rolni oraz przemysłowi. Przed 1919 r. nie korzystali z systemu ubezpieczeń społecznych ze względu na jego nieobowiązkowy charakter. Ci
spośród nich, którzy dożyli wtedy starości, mogli liczyć tylko na własne, zwykle
znikome, oszczędności, pomoc rodziny lub dalszą pracę własną, utrudnioną dolegliwościami związanymi z wiekiem. Nawet po wprowadzeniu powszechnych emerytur ta grupa rzadko z nich korzystała, a jeśli już się to zdarzyło, cieszyła się świadczeniami socjalnymi stosunkowo krótko. Powodem był relatywnie wysoki wiek, od
którego rozpoczynano ich wypłacanie, dyskryminujący tę grupę.
Na systemie emerytalnym najwięcej korzystała w związku z tym klasa średnia.
Wielu jej przedstawicieli dożywało odpowiedniego wieku, a przyzwoita wysokość
świadczeń umożliwiała im utrzymanie statusu życia zbliżonego do tego z okresu
wykonywania pracy zawodowej. Jak będzie można zaobserwować w dalszej części
artykułu, grupa ta nie była wielka, ale w sposób oczywisty rosła.

Faszystowskie perspektywy starości
Sposób postrzegania starości przez faszyzm jest szczególnie istotny dla kroków
podejmowanych w celu wspierania przez państwo tych, którzy ją osiągnęli. Jest
to kwestia wielowątkowa. Z jednej strony znaczenie miały tu określone założenia
ideologiczne, z drugiej zaś osobiste przekonania i przeżycia przywódców reżimu.
Ciekawe wnioski można wyciągnąć zwłaszcza z wypowiedzi samego Duce. Warto
prześledzić te wątki przed omówieniem samego systemu emerytalnego.
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Starość w ideologii
Wydaje się, że mimo licznych propagandowych odwołań do młodości, starość była
nieodmiennie obecna w ideologii włoskiego faszyzmu. Przez cały czas trwania reżimu odwoływano się do niej w sposób mniej lub bardziej otwarty. Wskazywano wiele
zasłużonych grup, które z konieczności się starzały. W latach 30. z pewnością ludźmi
młodymi nie byli chwaleni weterani wojen kolonialnych, w szczególności kampanii
libijskiej 1911–191232. Z szacunkiem odnoszono się też do urzędników z wysługą lat
czy korpusu oficerskiego. Te grupy uzyskiwały specjalne przywileje i świadczenia
niezależnie od podstawowego systemu wsparcia osób starszych. Ten zaś był wielokrotnie uzupełniany o nowe elementy, o czym jeszcze będzie mowa dalej.
Jednym z najjaskrawszych przejawów zainteresowania faszyzmu starością był
udział tego ruchu w debacie wokół reformy emerytalnej 1919 r. Tuż po założeniu
ugrupowanie to, jeszcze bardzo szerokie i niejednorodne, zawarło w swoim pierwszym programie własną koncepcję w tym zakresie. Propozycja faszystów zakładała generalne poparcie dla wprowadzenia powszechnych emerytur z jednoczesnym
obniżeniem wieku ich otrzymywania do 55. roku życia. Jakkolwiek populistyczne
i wyraźnie skierowane do elektoratu robotniczego były te deklaracje, mają one dla
nas wartość o tyle, że wskazują na świadomość faszystów problemów starości już
w początkach tworzenia się ruchu. Z czasem nie tyle zostały one zapomniane, co
pokryte innymi tematami i ważniejszymi dla propagandy hasłami.

Produktywizm a starość
Dla zrozumienia społecznego funkcjonowania starości w czasach faszystowskich
należy omówić również kwestię produktywizmu jako elementu tej ideologii, mocno zakorzenionego w ówczesnej włoskiej debacie politycznej (zwłaszcza w kręgach
syndykalistycznych i nacjonalistycznych). Idea ta zyskała popularność również
w wielu innych krajach33. Jej podstawowym założeniem była konstatacja, że celem
społeczności jest wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, wartość jednostki jest zależna od jej wkładu w powszechny rozwój. Produktywizm nie był jedynym elementem faszystowskiego myślenia o spotkaniu ekonomii i społeczeństwa, stał się jednak
bardzo ważny w latach 30. w związku z rozwojem programu autarkii wymuszonego przez międzynarodowe sankcje34. Wynikało z tego pozytywne wartościowanie ludzi młodych, bardziej produktywnych, a niska ocena osób utrzymujących się
wyłącznie z opieki społecznej. Mimo to duża część ludzi, których można by uznać
za „starych”, ciągle pracowała zarobkowo, zaś problem bezrobocia, maskowany
przez reżim, w większym stopniu dotykał ludzi młodych35. Doświadczony, choć
nie młody pracownik był cenny dla swojego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, dla
produktywistycznie rozumianego narodu, a że w przypadku wielu Włochów biolo32

Wojna ta, będąca w gruncie rzeczy kolejnym krokiem w rozbiorach Imperium Osmańskiego, oddała Włochom Libię (Trypolis, Cyrenajkę i Fezzan), wyspy Dodekanezu oraz Rodos.
Na ten temat na przykład M. Żywczyński, Włochy nowożytne 1796–1945, Warszawa 1971,
s. 224–228 i M. Clark, op. cit., s. 253–258.
33
Wiele pisze się o jej amerykańskich korzeniach. Faszyzm nie uciekł przed takimi interpretacjami, zwłaszcza ze strony obserwatorów zewnętrznych. Na ten temat na przykład M. Marszał, Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922–1939, Wrocław 2007, s. 231 nn.
34
P. Foro, op. cit., s. 158–159.
35
M. Clark, op. cit., s. 270 nn.
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giczna starość dawała o sobie znać jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
pracowali oni w zasadzie do końca życia.

Starzy i młodzi przywódcy faszyzmu
Pokolenie, które powołało faszyzm do istnienia, to głównie ludzie urodzeni w latach 80.
XIX w. Należeli do niego Mussolini i dwóch spośród czterech przywódców Marszu na
Rzym, tak zwanych quadrumvirów (Michele Bianchi i Cesare Maria de Vecchi, odpowiednio roczniki 1883 i 1884). Choć w pierwszym kierownictwie ruchu byli ludzie zarówno starsi (jak wojskowy Emilio de Bono urodzony w 1866 r.), jak i młodsi (chociażby
wspomniany wcześniej Italo Balbo), to generacja Duce stanowiła trzon systemu władzy
(należeli do niej między innymi sekretarze partii Francesco Giunta, Cesare Rossi, Achille
Starace czy Augusto Turatti). Ona też dominowała w Wielkiej Radzie Faszystowskiej.
Oprócz nich spore znaczenie od początku mieli też mężczyźni kilka lat młodsi. Pokolenie lat 90. robiło błyskotliwe kariery w administracji Mussoliniego (na wspomnienie
zasługują tu z pewnością Giuseppe Bottai i Roberto Farinacci). Wraz z połączeniem się
z Partią Nacjonalistyczną faszyzm wzbogacił się o kilku doświadczonych starszych
polityków, takich jak Enrico Corradini (rocznik 1865) czy Alfredo Rocco (1875). Warto
tu zauważyć, że obydwaj wspomniani, ogromnie wpływowi w okresie po stworzeniu
wspólnego ugrupowania z Mussolinim, zmarli w pierwszej połowie lat 30.
Pokolenie Mussoliniego wspomnianą wcześniej granicę 55. roku życia przekroczyło do 1940 r., zbliżając się w czasie II wojny światowej do wieku emerytalnego. Ta świadomość niewątpliwie była obecna w ich refleksji osobistej, zwłaszcza
że wzmacniały ją działania Duce. W latach 30. świetne kariery zaczęli robić, dzięki
jego protekcji, ludzie urodzeni już w XX w., w dużym stopniu wychowani przez
faszyzm, wśród których najwybitniejszym (i budzącym stosunkowo najmniejsze
kontrowersje „starych faszystów”) był zięć Mussoliniego hrabia Gian Galeazzo Ciano. Osób wypromowanych przez Duce było we władzach partii coraz więcej, a on
chętnie się do nich odwoływał.

Mussoliniego wizja przyszłości
Interesująca dla tych rozważań wydaje się analiza wizji starości, jaka wyłania się
z wypowiedzi Benita Mussoliniego. Szczególnie ciekawa jest próba odpowiedzi na
pytanie, jak długo planował on pozostać dyktatorem Włoch. Nawet jeśli założymy,
że stanowisko chciał utrzymać do śmierci, ważna dla naszych rozważań jest perspektywa czasowa. Innymi słowy wyobrażenie Duce, jak długo będzie zdolny kierować państwem czy też jak długo będzie żył.
Politykę Mussoliniego jako premiera charakteryzowały różnego rodzaju długofalowe projekty ekonomiczne i społeczne zwane bataliami36. Często, mimo że miały
trwać kilka lat, ich zakończenie ogłaszano po osiągnięciu, przynajmniej oficjalnie,
pewnych celów strategicznych. W latach 30. batalie zaczęły powoli zastępować plany sięgające coraz dalej w przyszłość. Przywódca faszyzmu, zawierając sojusz z III
Rzeszą, przygotowywał się na przykład do udziału w europejskiej wojnie Hitlera,
zakładając jej wybuch w 1943 r.37 Jednak już wcześniej przedstawił plan, który sięgał
daleko poza ten rok.

36
37

P. Foro, op. cit., s. 143–144.
Ibidem, s. 194.
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Bardzo istotną kwestią w oczach Duce było zwiększenie populacji Włoch. Zakładał, że tylko liczne narody mają możliwość prowadzenia skutecznej ekspansji38.
Mussolini chciał, nawiązując do dokonań starożytnego Rzymu, zbudować imperium i je zaludnić. Doświadczenie Wielkiej Wojny pozostawiło we włoskim dyktatorze przekonanie, że tylko określone współczynniki demograficzne pozwalają na
przeprowadzanie skutecznych operacji militarnych w Europie. Dla tych dwóch celów, rozbudowy kolonii i wojny na kontynencie, określił niezbędną liczbę obywateli
włoskich na 60 mln, a termin realizacji tego celu wyznaczył na rok 195039. Trudno
uwierzyć, że Mussolini widział kogoś innego jako realizatora swego wielkiego planu. Dosyć bezpiecznie można więc założyć, że chciał utrzymać się u władzy przynajmniej do pierwszej połowy lat 50. Można nawet zauważyć podejmowane przez
niego kroki w kierunku zabezpieczenia takiego rozwoju wypadków. To oznacza, że
Duce nie zamierzał raczej złożyć urzędu przed 70. rokiem życia40.
Odmienny obraz dyktatora można znaleźć w pamiętnikach jego kochanki Claretty Pettaci. Kwestia ta zasługuje na komentarz, bo daje ciekawą relację kulturowego postrzegania starości w Italii tego okresu. Mussolini, wtedy pięćdziesięcioletni, i młodsza od niego o prawie ćwierć wieku Clara spotkali się pierwszy raz
w 1932 r., a ich romans rozwinął się w drugiej połowie lat 30. i trwał blisko dekadę,
do ich wspólnej śmierci w 1945 r. W wydawanych w ostatnich latach wspomnieniach Pettaci Duce często mówi o sobie jako o człowieku starym41. Żąda też wielokrotnie potwierdzeń afektu właśnie z racji różnicy wieku. Przyznaje się nawet do
słabości i zmęczenia władzą. Te szokujące wyznania zgadzają się z przebadanymi
przez historyków informacjami medycznymi o Mussolinim. Wynika z nich, że stan
jego zdrowia pogarszał się systematycznie od końca lat 20. Duce musiał stosować
się do ścisłych diet i w wielu okresach był pod stałą obserwacją lekarską. Widać to
szczególnie dobrze na zdjęciach Mussoliniego z kolejnych lat. Zwłaszcza po 1935 r.
starzeje się on bardzo szybko, najpewniej również w związku ze stresem. Reżim odnosił w tym okresie co najwyżej połowiczne sukcesy i drogo płacił za politykę imperialną. W 1943 r. obalony przywódca faszyzmu skłonny był pogodzić się z polityczną emeryturą, a nawet aresztem, i tylko w wyniku gróźb objął władzę w stworzonej
przez Hitlera Włoskiej Republice Socjalnej. Przewrotnie można by powiedzieć, że
wysunięte przez niego w 1919 r. żądanie wprowadzenia powszechnej emerytury
od 55. roku życia jemu przysłużyłoby się najlepiej (osiągnąłby wiek emerytalny
w 1938 r.).

„Druga rewolucja” i „bunt starych faszystów”
Niezwykle interesującym epizodem tyczącym się roli starości w faszyzmie jest również historia jego upadku. Można ją bowiem interpretować jako swoistą „walkę pokoleniową” o władzę nad całym ruchem. Zaczęła się ona wraz ze zwrotem Mussoli-

38

Ibidem, s. 146–147.
M. Clark, op. cit., s. 431.
40
Teorię tę potwierdza rozmowa z 22 listopada 1937 r., w której Mussolini, podsumowując
15 lat swojej władzy, zapowiada, że zamierza wycofać się po kolejnych 15 latach (wydawca
opatrzył ją niefortunnym tytułem), w: C. Pettaci, Tajemnice Mussoliniego, Warszawa 2010, s. 98.
41
Sprawa powraca wielokrotnie w rozmowach między tą parą. Niestety w wydanych pamiętnikach są one często jedynie streszczane, niemniej jednak jest ich wiele. Przykład takiego
tekstu stanowi notatka z 27 listopada 1937 r.: ibidem, s. 103.
39
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niego ku rewolucyjnej retoryce. Jej finałem była tak zwana Noc Wielkiej Rady, czyli
krytyka Mussoliniego, która doprowadziła do odwołania go z funkcji premiera.
W końcu lat 30. reżim znalazł się w kryzysie. Agresywna polityka zagraniczna
i kolonialna doprowadziły do międzynarodowych sankcji, poważnie osłabiających
gospodarkę. Odbiło się to na standardzie życia zwykłych ludzi, a co za tym idzie,
i na poparciu dla faszyzmu. W Europie pokrewny ruch nazistowski zaczął rywalizować z Italią o przewodnictwo na skrajnej prawicy42. Hitler działał jednocześnie
szybciej i sprawniej niż Mussolini, zaprowadzając w niezwykłym tempie rasistowski totalitaryzm i likwidując wszelkie ośrodki opozycyjne oraz sfery wolności. To
ostatnie nigdy nie udało się we Włoszech. Silną niezależnością cieszyły się bowiem
konkurencyjne ośrodki władzy, przede wszystkim król i jego armia oraz Kościół katolicki z papieżem na czele. Wszystko to osłabiało pozycję Duce. Ten ostatni zaczął
w związku z tym realizować skierowaną ku młodym Włochom koncepcję wznowienia i kontynuacji rewolucji z początku lat 20.
Radykalizacja miała w zamierzeniu objąć wszelkie dziedziny życia. W języku
zastąpiono formy grzecznościowe zwracaniem się do siebie per „Voi” („Wy”). Salut
rzymski miał się stać standardem nie tylko wśród funkcjonariuszy partii, ale także
wśród wszystkich obywateli. Rozpętano nagonkę antysemicką, wymierzoną w grupę zaledwie 60 tys. włoskich Żydów. Wprowadzono nowy krok defiladowy, wzorowany na niemieckim i niezwykle niewygodny, a obowiązujący również wszystkich
członków Partii Faszystowskiej. Starzejących się przywódców zmuszano do popisywania się zdolnościami atletycznymi i akrobatycznymi43. W końcu w zaskakującym
ruchu Mussolini zastąpił zasłużonego i niezwykle lojalnego sekretarza PNF44 Achille Starace młodszym o 20 lat Ettore Mutim. Wkrótce młodzi działacze zaczęli się
pojawiać i na innych wysokich stanowiskach. Faszystowskie Włochy weszły w wojnę, której zresztą nie chciały, odmłodzone. Duce coraz częściej wymieniał ludzi na
stabilnym dotąd stanowisku sekretarza partii. Najmłodszy z nich, Aldo Vidussoni
(26 XII 1941–19 IV 1943), miał w momencie objęcia urzędu zaledwie 27 lat. Jednocześnie wojska włoskie zaczęły ponosić klęski. Deklaracje Mussoliniego stawały się
w związku z tym coraz bardziej radykalne. Duce zaczął się też oddalać od starych
współpracowników, o czym wspomina nawet jego zięć, Ciano45.
W tej sytuacji Wielka Rada Faszystowska zwołana na 24 lipca 1943 r. dokonała
całościowej krytyki polityki Mussoliniego i wypowiedziała mu posłuszeństwo. Następnego dnia król wezwał Duce do siebie i zdymisjonował go z funkcji premiera
i głowy rządu46. Dyktatora aresztowano i odesłano ze stolicy. Wątkiem, który pomija się zwykle przy analizie upadku rządów Mussoliniego, jest pokoleniowy wymiar

42

J. W. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 216 nn.
43
Zachowało się wiele materiałów ikonograficznych prezentujących ten okres. Na temat tej
epoki: P. Foro, op. cit., s. 102–103.
44
Partito Nazionale Fascista, Partii Narodowo–Faszystowskiej.
45
Pamiętniki zięcia Mussoliniego są niezwykle ciekawym źródłem dla wewnętrznego funkcjonowania reżimu. Kwestia dystansowania Duce od jego współpracowników powraca w nich
wielokrotnie. Możliwe byłoby nawet odtwarzanie tego procesu z tej perspektywy. G. Ciano,
Dziennik 1937–1943, Pułtusk 2006.
46
Wydarzenia te opisuje w zasadzie każde opracowanie poświęcone faszyzmowi. Autor chce
zwrócić uwagę czytelnika szczególnie na: P. Foro, op. cit., s. 224–228; J. W. Borejsza, Mussolini
był pierwszy..., s. 109 nn.
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buntu przeciw niemu. Wraz z Duce stracił też funkcję jego nowy sekretarz, zaliczany do młodych faszystów Carlo Scorza. Oligarchia ruchu próbowała porozumieć
się z królem i nowym premierem, powiązanym z PNF marszałkiem Pietro Badoglio.
Starym i zmęczonym nową rewolucją działaczom bliżej było do zbliżonych wiekiem
elit monarchistycznych. Bunt starych położył kres rewolucji młodych, przynajmniej
do czasu utworzenia marionetkowej wobec Berlina Włoskiej Republiki Socjalnej.

Faszystowski system opieki nad ludźmi starymi
We Włoszech międzywojennych istniało wiele instytucji, które ułatwiały funkcjonowanie ludziom starszym. Nie był to eksponowany element faszystowskiego systemu opieki społecznej. Oprócz systemu emerytalnego starsi pracownicy zyskiwali
wiele przywilejów w ramach ustroju korporacyjnego oraz mogli korzystać z wielu
jednostkowych rozwiązań ułatwiających im życie.

System emerytalny
Wspomniany wcześniej podstawowy system emerytalny został wprowadzony ustawą z 1919 roku o ubezpieczeniach od kalectwa i wieku starczego47. Jego podstawą
była Narodowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych (CNAS — Cassa Nazionale per le Assicurazione Sociali), która powstała z przekształcenia uprzedniej Kasy Przezorności
dla inwalidów i starców. Miała charakter powszechny, a składki do niej zależne były
od wysokości dochodów (dniówki — art. 4 ustawy) i odprowadzał je pracodawca.
Ze świadczeń wyłączone jednak zostały osoby objęte odrębnymi ubezpieczeniami
(np. ludzie morza, rolnicy i urzędnicy), uprawiające wolne zawody oraz posiadające
wyjątkowo wysokie przychody (przede wszystkim rentierzy — granica 3600 lirów
na rok). Istniała jednak możliwość fakultatywnego ubezpieczenia emerytalnego dla
osób zamożnych (ale niezarabiających więcej niż 4200 lirów na rok), niepracujących
zawodowo mężatek oraz członków niektórych innych grup wyłączonych. Musiały
one dopełnić odpowiednich formalności i dokonywać wpłat właściwych dla planowanych świadczeń. Ubezpieczenie dla swoich członków mogły też wykupywać stowarzyszenia i spółdzielnie. Wysokość emerytur zależała od kapitału Kasy oraz liczby korzystających z ubezpieczenia. Państwo dokładało do każdej emerytury stałą
kwotę 100 lirów. Emeryturę mogły pobierać osoby powyżej 65. roku życia (pod warunkiem że dokonały już odpowiedniej liczby wpłat, odpowiadającej mniej więcej
dziewięciu latom pracy), renta zaś należała się osobom niezdolnym trwale do pracy,
które ukończyły co najmniej 15 lat. Ludzie, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury w oparciu o inne przepisy, otrzymywali zredukowane świadczenia. Obok kasy
istniały Instytuty Prowincjonalne, będące jej lokalnymi oddziałami. W 1933 r., zgodnie z centralizacyjną praktyką, władze faszystowskie zreformowały to rozwiązanie,
tworząc podległy Ministerstwu Korporacji Instytut Ubezpieczeń Społecznych. Został on w ten sposób włączony w szerszy system.

47

Dalsze informacje pochodzą z tekstu ustawy wprowadzonej dekretem królewskim
z 21 kwietnia 1919 r. o ubezpieczeniu obowiązkowym na wypadek inwalidztwa i starości
dla osób obydwojga płci wykonujących pracę zatrudnionych przez innych (Decreto–legge
concernente l’assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di
ambo i sessi che prestano l’opera loro alle dipendenze di altri), „Gazzetta Uﬃciale” z 1 maja
1919, n. 104, n. 603.
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Liczba osób pobierających świadczenia z Kasy, a następnie Instytutu Ubezpieczeń
Społecznych nie była duża, jednak w okresie faszystowskim szybko rosła. W roku
1922 było to jedynie 12 tys. osób, w 1928 — 38 tys., a w 1934 już przeszło pięć razy
więcej niż przed 12 laty, 61 tys.48 W pierwszej fazie grupa pobierających świadczenia
rozrastała się głównie w oparciu o system obliczania wysługi lat. Za rządów PNF jej
wzrost nie został jednak zahamowany, a wręcz gwałtownie przyspieszył, zapewne
w związku z poprawą warunków życia. W latach 30. średnia wysokość emerytur
wynosiła ok. 1000 lirów, czyli mniej więcej połowę średniej pensji49. Pozwalała więc
na oszczędne życie, zwłaszcza w społeczeństwie o ciągle silnych więziach rodzinnych. Wraz ze wsparciem socjalnym z innych źródeł, w tym ułatwionym dostępem
do mieszkań, sprzętów domowych i środków transportu, emerytura w okresie rządów faszystowskich mogła być postrzegana jako okres spokojnej i zabezpieczonej
starości. Było to prawdą zwłaszcza w przypadku członków Partii Faszystowskiej,
w oczywisty sposób uprzywilejowanych.

Korporacjonizm a starość
Ważnym elementem faszystowskiej machiny kontroli społecznej, czy też swoistego
państwa opiekuńczego, był system korporacyjny50. Oparty o popularną w tej epoce
koncepcję tworzenia ciał pośredniczących między światem pracy i kapitału, zyskał
we Włoszech niezwykłe kształty i rozmiary. Zbudowany został z trzech zasadniczych elementów: związków zawodowych (syndykatów), organizacji pracodawców
oraz biurokratycznych ciał rozjemczych będących emanacją państwa (sądów pracy
oraz korporacji)51. Rozbudowywano go przez cały okres funkcjonowania reżimu.
Na początku lat 30. organem spajającym wszystkie rozwiązania społeczne w Italii,
w tym świadczenia emerytalne, stało się Ministerstwo Korporacji.
Pomostem między systemem korporacyjnym a ubezpieczeniami społecznymi
stały się zapisy włoskiej Karty Pracy (Carta del Lavoro) z 1927 r. Ta „konstytucja
korporacjonizmu” opisywała kompetencje organizacji pracowniczych. Państwo
włoskie zobowiązało się w niej wspierać rozwój działań syndykatów na rzecz wielu
kategorii byłych pracowników, przede wszystkim inwalidów i bezrobotnych, ale
też osób starszych. Rozbudowywany korporacyjny ustrój gospodarki został na tej
podstawie powiązany z licznymi udogodnieniami, takimi jak Dopolavoro (organizacja czasu wolnego), różnego rodzaju agendy samopomocowe i ułatwiające życie
w zbiurokratyzowanym państwie. Wiele z nich było dostępnych dla ludzi starszych,
zwłaszcza tych, którzy znaleźli się w szczęśliwej sytuacji pomiędzy kulturowym początkiem starości a emeryturą. Korporacyjny system dystrybucji pomocy socjalnej
był skierowany również do seniorów.

48

Sprawy te szczegółowo przedstawione są w pracy Die Sozialversicherung und die Fürsorge im
faschistischen Regime, Hrag. Pressebüro der Aktionskomitees für Universität von Rom, Stab.
Tip. Centrale, Rom 1935.
49
P. Foro, op. cit., s. 162.
50
Ibidem, s. 80–82.
51
Rozwiązania te wprowadzono Ustawą o zbiorowych umowach o pracę z 1926 r. i rozbudowywano nieprzerwanie do końca lat 30. Wtedy to korporacyjna reprezentacja zastąpiła niższą
izbę parlamentu.
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Starość w państwie faszystowskim — podsumowanie
Wbrew utartym wyobrażeniom Włochy faszystowskie nie były państwem wyłącznie dla ludzi młodych, nawet jeśli państwowa propaganda koncentrowała się wokół
problemów młodzieży. Przy oczywistym dla reżimu zainteresowaniu wychowaniem i kształtowaniem postaw młodych nie zapomniano też o seniorach. Z całą pewnością nie znajdowali się oni ani ich problemy w centrum zainteresowania władz,
jednak zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i organizacyjnym poświęcono
kwestii starości wiele uwagi. System emerytalny oraz wsparcie dla ludzi kulturowo
uznawanych za starych stanowiły ważny element specyficznego faszystowskiego
modelu państwa opiekuńczego.
Ostateczny kształt systemu opieki nad seniorami powstawał w toku kolejnych
przemian i reform. Podstawowym ich założeniem było stworzenie jednocześnie powszechnych i scentralizowanych rozwiązań na polu ubezpieczeń społecznych. Połączenie wsparcia dla emerytów z systemem korporacyjnym, które przebiegło w kilku
etapach między 1927 a 1933 r., w zamierzeniu miało być realizacją takiej koncepcji.
Kolejne zmiany, już drobniejsze, przypadły na lata 30. Należy zauważyć wielotorowość powstałego w ten sposób systemu. Nie był on może równie nowatorski jak
rozwiązania skierowane do grup kluczowych dla reżimu, na przykład młodych
rodziców czy młodzieży. Stanowił jednak ciekawy przypadek na tle europejskim
ze względu na kompleksowość i względną elastyczność.
W końcu interesującym zjawiskiem jest rozbudowa rozwiązań związanych
z opieką nad seniorami wraz ze starzeniem się przywódców reżimu, a następnie
wstrzymanie jej w okresie odnowionej rewolucji końca lat 30. O ile pierwsza z tych
tendencji występowała w wielu innych dyktaturach, o tyle odwrócenie się od niej
może zaskakiwać. Wspomniana wyżej interpretacja późnej historii reżimu jako starcia pokoleniowego pozwala na świeże spojrzenie na ten okres i zadanie nowych
pytań badawczych. Interesująca jest na przykład kwestia mechanizmów wymiany
elit i ich przepływu między stanowiskami (na przykład w kontekście składu Senatu,
który był z założenia włoskiej konstytucji, tak zwanego Statutu Albertyńskiego, „izbą
starszych”). W rosnącej ciągle Partii Narodowo–Faszystowskiej problem starzenia się
stał się palący, zwłaszcza w latach 30. w związku z rosnącą średnią długością życia.
Ludzie starsi w faszyzmie cieszyli się licznymi przywilejami. Znajdowali materialne zabezpieczenie w powszechnym systemie emerytalnym, a przed zakończeniem pracy mogli korzystać z wielu udogodnień związanych z wysługą lat
i państwowym wsparciem dla pracowników. W kilku przypadkach władze faszystowskie uznawały wysługę lat za ważny argument przy ocenie pewnych grup
obywateli (była ona na przykład „okolicznością łagodzącą” w kontekście ustaw antysemickich)52. Ten w gruncie rzeczy pozytywny stosunek do ludzi starszych przypomina nam, że proste kategoryzowanie faszyzmu okazuje się często mylące. Obraz ukształtowany przez propagandę zarówno sprzyjającą Mussoliniemu, jak i jemu
przeciwną jest w rzeczywistości bardzo powierzchowny. Przez ponad 20 lat sprawowania rządów w Italii faszyści podjęli się wielu działań mających za cel poprawę
warunków życia Włochów. Stworzyli złożony, zbiurokratyzowany, ale relatywnie
sprawny system pomocy społecznej, który realizował wiele cech państwa opiekuńczego. Jedną z grup, która wyraźnie korzystała na tych reformach, byli ludzie starsi.
52

Na ten temat S. Pyciński, Małżeństwa „mieszane” w faszystowskich Włoszech (1938–1945), „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 25, 2002, s. 241–262.
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I

Wstęp

dea zabezpieczenia szerokich warstw ludności najemnej od najważniejszych
ryzyk życiowych związanych z wykonywaniem pracy zawodowej pojawiła się
na dobre w Europie w drugiej połowie XIX stulecia. Wcześniej istniały wprawdzie
różne formy zabezpieczenia pracujących w najbardziej niebezpiecznych warunkach
górników czy marynarzy, powstawały też masowo na zachodzie kontynentu kasy
wzajemnej pomocy, jednak objęcie powszechną ochroną wszystkich, czy też większości, pracujących nastąpiło dopiero z wejściem w życie bismarckowskich reform
z lat 80. XIX w. Przymus zabezpieczenia na wypadek choroby (1883), rok późniejsze powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków przy pracy i wreszcie
ubezpieczenia emerytalne i inwalidzkie, przyjęte przez parlament Rzeszy w 1889 r.,
stały się podstawą tego, co dziś nazywamy systemem zabezpieczenia społecznego1.
Koncepcja pewnego rodzaju umowy społecznej, na mocy której pracujący i pracodawcy opłacają składki, by kiedyś w przyszłości ci, którzy nie mogą już pracować
ze względu na wiek bądź stan zdrowia, mogli otrzymywać pewne świadczenia, oparta była na dążeniu do zabezpieczenia bytu pracownikom, których poziom dochodów
uniemożliwiał gromadzenie środków finansowych na godne życie po utracie możliwości zarobkowania. Tak ukształtowany został wstępnie niemiecki system emerytalny (obowiązkowe ubezpieczenie robotników zarabiających rocznie mniej niż 2 tys.
marek), analogiczne rozwiązania przyjmowały wzorujące się na nim kraje. W ślad za
Rzeszą poszły na początku XX w. Luksemburg, Rumunia, Szwecja, Włochy, Hiszpania, zaś kilka innych państw, mimo że odeszły nieco od rozwiązań niemieckich, pozostawało pod ich wpływem i również wprowadziło własne regulacje w tym względzie2.

* Ze względów merytorycznych bardziej uprawnione byłoby zapisanie w tytule pojęcia „system” w liczbie mnogiej, gdyż w praktyce w okresie międzywojennym funkcjonowało w Rzeczypospolitej co najmniej kilka różnych systemów emerytalnych; liczba pojedyncza stanowi
formę pewnego rodzaju zabiegu stylistycznego, warto jednak pamiętać o tym zastrzeżeniu.
1
S. Fischlowitz, Pięćdziesięciolecie niemieckich ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń
Społecznych” (dalej cyt. PUS) 1932, z. 1–2, s. 47–50; J. Łazowski, Linie rozwojowe ubezpieczeń
społecznych, Warszawa 1933, s. 4–11; W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004, s. 36–38.
2
E. Grabowski, Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych, Warszawa 1923, s. 224–228;
L. Krzywicki, Wstęp do historii ruchów społecznych, Warszawa 1926, s. 98–99; B. Siwik, Konieczność przymusu prawno–państwowego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, „Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej” 1919, nr 3, s. 67–69; W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys
systemu, Warszawa 1987, s. 12–18.
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„Ubezpieczeniowa” mapa Europy w ostatnich latach przed wybuchem Wielkiej
Wojny wcale nie była jednak jednolita. Wyraźnie widać to zwłaszcza w zakresie
zabezpieczenia od starości i inwalidztwa, gdyż drogi rozwoju tej formy ochrony
wciąż pozostawały nieokreślone. Obok metody ubezpieczeniowej równie ważna
i popularna w ówczesnej Europie była formuła zaopatrzeniowa, którą przyjęły Da-

nia (1891), Wielka Brytania (1908) i Islandia (1909). Wciąż pozostawały jednak na
kontynencie państwa, które nie wzięły na siebie odpowiedzialności za organizację
systemu emerytalnego, ograniczając się jedynie do dotowania dobrowolnych kas
emerytalnych (Belgia, częściowo Francja), i takie, które odpowiedniego systemu do
wybuchu wojny nie zdążyły w ogóle stworzyć3.

Uwarunkowania budowy systemu emerytalnego w Rzeczypospolitej
Odbudowa niepodległego państwa we wszystkich niemal aspektach życia publicznego wiązała się z koniecznością usuwania niezliczonych trudności wynikających
z wcześniejszej przynależności ziem polskich do trzech mocarstw zaborczych. Nie
inaczej było w przypadku skomplikowanej już z założenia materii ubezpieczeń społecznych, których budowa w ustabilizowanych i wysokorozwiniętych państwach
europejskich wciąż znajdowała się jeszcze na etapie poszukiwania najbardziej odpowiednich rozwiązań. Tymczasem powstająca Rzeczpospolita już u progu swego istnienia stanęła nie tylko przed koniecznością wyboru własnej drogi w tym zakresie,
ale również usunięcia fundamentalnych różnic między przepisami obowiązującymi
w poszczególnych dzielnicach państwa4.
Wszystkie powyższe uwagi w sposób zwielokrotniony odnosić należy do kwestii budowy własnego systemu (systemów) emerytalnego. U progu niepodległości
trudno było mówić nawet o istnieniu jakiegokolwiek jego zalążka. Co gorsza, na
przeważającej części ziem odrodzonej Rzeczypospolitej nie funkcjonowały żadne (!)
ubezpieczenia emerytalne. W przypadku robotników obecne były tylko na terenach,
które przed wojną znajdowały się pod panowaniem niemieckim. Poza nimi szczątkowe elementy tego typu uprawnień świata pracy odnaleźć można w partykularnych,
wywodzących się z tradycji kas wzajemnej pomocy ubezpieczeniach górniczych istniejących w Zagłębiu Dąbrowskim oraz Zagłębiu Krakowskim. Na ówczesny „system emerytalny” budowanego państwa polskiego składały się jeszcze poaustriackie
ubezpieczenia tego typu dla pracowników umysłowych, a także uprawnienia przysługujące urzędnikom i pracownikom państwowym oraz samorządowym wynikające z dawnych przywilejów przyznanych im przez państwa zaborcze5.
Mimo że należy się zgodzić z pochodzącą z 1921 r. tezą, że „niepodległość zastała tę sprawę nieuregulowaną”, warto przyjrzeć się stanowi prawnemu w tej dzie3

E. Giebartowski, Ubezpieczenia społeczne w Anglii, PUS 1932, z. 1–2, s. 2–3; M. Księżopolski,
Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 1999, s. 31–33;
W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne..., s. 42–46.
4
Na temat skali różnic w odziedziczonych przez państwo polskie po państwach zaborczych
podstawach prawnych polityki społecznej zob. P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania — instytucje — działania, Rzeszów 2013, s. 19–23.
5
W. Muszalski, Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy państwowych w Polsce (1918–1954),
„Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” (dalej cyt. „Studia i Materiały...”), z. 6, Warszawa 1988, s. 17–19; Polityka społeczna państwa polskiego 1918–1935, Warszawa 1935, s. 221–223; M. Wanatowicz, Ubezpieczenie brackie na Górnym Śląsku w latach 1922–1939,
Warszawa–Kraków 1973, s. 17–22.
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dzinie ustawodawstwa społecznego w pierwszych latach wolności. W większości
przypadków opierał się on, rzecz jasna, na dotychczasowych, bardzo zróżnicowanych w skali kraju, często przestarzałych i nieodpowiadających stosunkom polskim
przepisach zaborczych, chociaż szybko pojawiły się pierwsze próby ich częściowego dostosowania do nowych warunków6.
Jedyną częścią Rzeczypospolitej objętą powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym robotników pozostawały, jak wspomniano, tereny byłego zaboru pruskiego,
chociaż od razu trzeba zauważyć, że obowiązujące tam przepisy też były nie do końca
jednolite. Na obszarze Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego istniejący stan prawny
określała niemiecka ordynacja ubezpieczeniowa z 1911 r., ale w przyznanej Polsce części Górnego Śląska sprawa była bardziej skomplikowana. Wpływ na to miały zmiany
w przepisach, które zaszły tam do czasu przejęcia dzielnicy przez Polskę, później zaś
determinujące stały się postanowienia polsko–niemieckiej konwencji górnośląskiej
z 15 maja 1922 r. oraz zagwarantowana statutem organicznym autonomia województwa śląskiego. Poza powszechną ochroną emerytalną robotników oraz pracowników
umysłowych w dawnym zaborze pruskim funkcjonowały również wspomniane i wyjątkowo ważne na Śląsku dodatkowe ubezpieczenia górników i hutników7.
Znacznie mniej elementów ewentualnego systemu emerytalnego spotykamy na
obszarach dawnego zaboru austriackiego. Ustawa o ubezpieczeniu funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych w służbie publicznej z 1906 r. dawała wprawdzie uprawnienia emerytalne i rentowe pracownikom umysłowym, ale nie było
dotychczas w tej części państwa ubezpieczenia emerytalnego robotników. Wyjątek
stanowiły przymusowe ubezpieczenia górnicze, wynikające z austriackiej ustawy
z 28 lipca 1899 r., gwarantujące ochronę wszystkim zatrudnionym w kopalnictwie
oraz w zakładach wydobywających wosk ziemny8.
Zdecydowanie najgorzej bilans otwarcia wypadał po odzyskaniu niepodległości
w dawnym zaborze rosyjskim. Nie tylko nie istniała tu żadna ochrona pracujących
na wypadek starości i inwalidztwa, ale również nawet namiastka takiego zabezpieczenia, za jaką można by uznać obejmujące górników kasy brackie działające w Zagłębiu Dąbrowskim. Kasy, funkcjonujące na podstawie rosyjskiej ustawy górniczej
z 1902 r. oraz dwóch uchwał Komitetu Ministrów z 1894 i 1900 r., były bowiem nie
tylko dobrowolne, ale i słabe finansowo. Bardzo skromny stan ochrony przed niedostatkami inwalidztwa i starości uzupełniały wspomniane już przywileje przyznane
urzędnikom państwowym i kolejowym9.
6

Krótki zarys działalności Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w roku 1920 i w pierwszej połowie
r. 1921, „Praca i Opieka Społeczna” (dalej cyt. PiOS) 1921, nr 1, s. 44.
7
DzURP 1922, nr 44, poz. 371; nr 73, poz. 497; Konwencja niemiecko–polska dotycząca Górnego Śląska wraz z oświadczeniem Naczelnika Państwa z 15 maja 1922 r., [w:] Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1984,
s. 661–662; J. Baumgarten, Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości i pozostałych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej z dn. 19 lipca 1911 r., PiOS 1932, nr 2, s. 86–87; Z. Wyżnikiewicz,
Ubezpieczenia społeczne na Śląsku w świetle wykonania Górnośląskiej Konwencji Genewskiej, Katowice 1939, s. 11–12, 18–21.
8
J. Łazowski, Ubezpieczenia społeczne w Polsce w pierwszem dziesięcioleciu Niepodległości, [w:] Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej, t. 2, red. S. L. Zaleski, W. Schramm, E. Taylor,
Poznań 1929, s. 383–384; R. Szymanko, Ubezpieczenie górnicze, PiOS 1932, nr 2, s. 172.
9
W. Mamrotowa, Ubezpieczenie w Kasach Bratnich górników w Zagłębiu Dąbrowskiem, PiOS 1934,
nr 3, s. 308–309; D. Marzec, Ubezpieczenie brackie górników na terenie Zagłębia Dąbrowskiego —
zarys rozwoju, „Studia i Materiały...”, z. 5, Warszawa 1987, s. 15–16.

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

398

Paweł Grata

Tak niewielki zakres obowiązujących na ziemiach polskich uprawnień emerytalno–rentowych przesądzał zatem o skrajnie niekorzystnym bilansie otwarcia w tym
względzie i determinował również ogrom zadań stających przed młodym państwem. Powszechna we wszystkich niemal dziedzinach życia konieczność ujednolicania obowiązujących zasad zderzała się w tym przypadku z brakiem jakichkolwiek
rozwiązań w przeważającej części kraju. Tak głębokie różnice dzielnicowe oznaczały również wyraźne dysproporcje w poziomie obciążenia produkcji kosztami zabezpieczenia społecznego, co w jeszcze większym stopniu musiało determinować
dążenie do ujednolicenia i terytorialnego chociaż scalenia istniejących rozwiązań.

Droga do budowy własnego systemu emerytalnego
Pierwsze lata niepodległego bytu państwa polskiego uznać należy za bardzo trudny
okres w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wynikało to z konieczności przejęcia istniejących w poszczególnych dzielnicach instytucji ubezpieczeniowych i ich
zadań, połączonej z próbą budowy własnych rozwiązań organizacyjno–prawnych,
mających je z czasem zastąpić. Sytuację komplikowały trudności finansowe działających ubezpieczeń, będące zarówno skutkiem utraty w czasie wojny znaczącej
części ich środków, jak i problemów w rozliczeniach między Polską a położonymi
poza jej granicami centralami tych instytucji. Na to wszystko zaś nałożył się proces
deprecjacji waluty, zabójczy wręcz dla ubezpieczeń opartych na kapitalizacji składek i stałym pieniądzu.
Rozwiązanie problemów organizacyjnych i finansowych szczególnie ważne było
właśnie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej związanej ze starością i inwalidztwem. Państwo polskie przejęło prowadzenie działających na dawnych ziemiach
niemieckich ubezpieczeń, a także obowiązek wypłaty nabytych wcześniej świadczeń. Tymczasem zabiegi o otrzymanie od strony niemieckiej odpowiednich dla
tych potrzeb środków finansowych spełzły praktycznie na niczym (nie lepiej było
w kwestii rozrachunków z Austrią i Węgrami). W ten sposób rząd polski został
zmuszony do przejęcia ciężaru świadczeń, a wysokość niezrealizowanych pretensji
wobec Niemiec szacowano w połowie lat 30. na co najmniej 60 mln zł10.
Podstawy organizacyjne funkcjonowania obecnych na ziemiach polskich ubezpieczeń emerytalnych oparto na kilku dzielnicowych instytucjach. W Wielkopolsce
i na Pomorzu była to już wcześniej istniejąca Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu, teraz znacznie poszerzająca zakres rzeczowy i terytorialny swego działania.
Instytucja ta na mocy wydawanych w 1920 r. rozporządzeń objęła m.in. sprawy
ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy prywatnych w całej b. Dzielnicy Pruskiej. W Królewskiej Hucie powstał,
z analogicznym zakresem zadań, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Województwa
Śląskiego. W dawnej Galicji ubezpieczeniem pensyjnym funkcjonariuszy prywatnych zawiadywać miał utworzony z połączenia Biura Krajowego Powszechnego
Zakładu Ubezpieczenia Funkcjonariuszy oraz Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Urzędników Prywatnych Zakład Pensyjny dla Funkcjonariuszy. Ubezpieczenie górnicze na Górnym Śląsku prowadziła wyodrębniona po podziale tej dzielnicy
między Polskę i Niemcy Spółka Bracka w Tarnowskich Górach11.
10

Polityka społeczna..., s. 225–227; Z. Wyżnikiewicz, Ubezpieczenia społeczne..., s. 22–24.
Jonda, Historia i zakres działania Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, PUS 1930, z. 11, s. 261–
264; Z. W., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Królewskiej Hucie, ibidem, s. 269–272; Semper,

11
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Już w roku 1920 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej podjęło się również ambitnego zadania przygotowania projektu ustawy unifikującej system zabezpieczenia społecznego w Polsce i obejmującej wszystkie najważniejsze ryzyka życiowe.
Projekt tzw. scalonej ustawy ubezpieczeń społecznych zakładał stworzenie jednolitego dla całego kraju systemu, gwarantującego jednakowy zakres ubezpieczeń dla
wszystkich rodzajów świadczeń. Należeć do nich miały świadczenia na wypadek
choroby, macierzyństwa, braku pracy, niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem bądź chorobami (w tym zawodowymi), a także świadczenia z tytułu starości
oraz, w razie śmierci ubezpieczonego, zasiłki pogrzebowe i renty wdowie oraz sieroce. Sytuacja nie sprzyjała jednak tego typu systemowym rozwiązaniom i zapowiadane wówczas scalenie ubezpieczeń społecznych odłożono na wiele lat (kolejny
tego typu projekt powstał w roku 1923, a ubezpieczenie od starości miało, według
ówczesnego ministra pracy i opieki społecznej Ludwika Darowskiego, objąć, wraz
z członkami rodzin, aż 9 mln osób)12.
Ambitne rozwiązania systemowe nie doczekały się wprawdzie w pierwszej
połowie lat 20. realizacji, udało się natomiast rozwiązać kilka kwestii może mniej
istotnych z punktu widzenia całości problemu, ale znaczących dla objętych nimi
grup społeczno–zawodowych. W roku 1921 przeprowadzono pierwsze modyfikacje
obowiązujących niemieckich i austriackich przepisów, natomiast za element budowy własnego systemu emerytalnego uznać należy rozwiązanie kwestii zaopatrzenia
urzędników państwowych, zawodowych wojskowych oraz, mimo zasadniczych
różnic, inwalidów wojennych. Dwie pierwsze grupy zawodowe, stanowiące trzon
aparatu państwa i tradycyjnie wspierane już w państwach zaborczych, wymagały
jednolitego uregulowania uprawnień emerytalnych, problem zaopatrzenia inwalidów wojennych stał się natomiast jednym z najpilniejszych zobowiązań państwa
u progu niepodległości. Stąd też najwcześniej, bo 18 marca 1921 r., przyjęta została
przez Sejm Ustawodawczy właśnie ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i ich rodzin, zapewniająca poszkodowanym w walkach o niepodległość uzależnioną od stopnia utraty zdrowia rentę pieniężną i inne gwarantowane przez państwo
przywileje (liczbę uprawnionych do zaopatrzenia inwalidów wojennych szacowano
w okresie przyjmowania ustawy na 150–200 tys.)13.

Dziesięciolecie Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, ibidem 1929, z. 8, s. 174; J. Łazowski, Ubezpieczenia..., s. 387–388; poza zakresem działania Ubezpieczalni Krajowej pozostało ubezpieczenie emerytalne kolejarzy, którym zawiadywał Zakład Ubezpieczenia od Wypadków w Rolnictwie w Poznaniu; na Śląsku odrębna kasa ubezpieczenia kolejarzy działała w Katowicach.
12
Exposé Ministra Pracy i Opieki Społecznej wygłoszone na posiedzeniach Sejmowej Komisji Ochrony
Pracy, PiOS 1923, nr 1, s. 60; Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
w r. 1923, ibidem 1924, nr 2, s. 265; O ubezpieczeniach społecznych w Polsce, ibidem 1923, nr I,
s. 47–48; J. Łazowski, Zagadnienie scalenia ubezpieczeń społecznych a polskie projekty ustawodawcze, ibidem 1927, nr 1, s. 45–46.
13
Druki Sejmowe, Sejm Ustawodawczy (cyt. SU), druk 2599; DzURP 1921, nr 31, poz. 180;
nr 32, poz. 195; A. C. Dobroński, Związek Inwalidów Wojennych RP 1919–2009, Warszawa 2009,
s. 50–58; P. Grata, Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918–1939,
„Polityka i Społeczeństwo” 8, 2011, s. 106–109; A. Jarosz–Nojszewska, Świadczenia rentowe dla
inwalidów wojennych w II RP w latach 1918–1926, [w:] Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na
ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław 2010, s. 203–210; A. Malaka, Geneza
i rozwój zaopatrzenia inwalidzkiego w Polsce w okresie międzywojennym, „Studia i Materiały...”,
z. 4, Warszawa 1986, s. 42–57.
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Kilka miesięcy później, bo 28 lipca 1921 r., uchwalona została ustawa emerytalna funkcjonariuszy państwowych, gwarantująca odpowiednie świadczenia zarówno licznej, szacowanej wtedy na 360 tys. osób grupie aktywnych urzędników, jak
i emerytom państw zaborczych. Przyjęta natomiast rok później (5 sierpnia 1922 r.)
ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych i ich rodzin zapewnić miała bezpieczeństwo socjalne tej grupie zawodowej. Całościową regulację problemu emerytów państwowych (cywilnych i wojskowych) przyniosła ustawa o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy państwowych i zawodowych wojskowych z 11 grudnia 1923 r. W myśl jej postanowień zaopatrzeniem emerytalnym objęci byli urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi, pracownicy państwowych kolei żelaznych,
poczt, telegrafów i telefonów, funkcjonariusze policji państwowej, pozostający na
etacie państwa nauczyciele wszystkich szkół państwowych i publicznych, sędziowie, prokuratorzy i aplikanci sądowi oraz zawodowi wojskowi przeniesieni w stan
spoczynku. Prawo do zaopatrzenia przysługiwać miało zasadniczo po 10 latach nieprzerwanej służby, zaś zaopatrzenie wynosić miało po tym okresie 40% podstawy
wymiaru, powiększone o 2,4% podstawy za każdy następny rok stażu14.
Wprowadzenie (uporządkowanie) wspomnianych wyżej uprawnień oznaczało
objęcie zabezpieczeniem emerytalnym kilkuset tysięcy cywilnych i wojskowych
funkcjonariuszy państwa oraz zaopatrzeniem rentowym stu kilkudziesięciu tysięcy
inwalidów wojennych, jednak nadal trudno było mówić w tej sytuacji choćby o namiastce systemu emerytalnego. Przyjęte rozwiązania uznać można raczej za sposób
uprzywilejowania przez państwo pewnych, z różnych względów ważnych, grup
społecznych.
W głównym nurcie działań na rzecz budowy systemu emerytalnego pewien przełom nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 20. Powstał wtedy i wszedł w życie akt
prawny odrębnie regulujący ubezpieczenia społeczne pracowników umysłowych,
mający być pierwszym krokiem do realnego scalenia ustawodawstwa ubezpieczeniowego. Rozporządzenie prezydenta o ubezpieczeniu pracowników umysłowych
z 24 listopada 1927 r. stało się pierwszą w państwie polskim tak szeroko oddziałującą i opartą na technice ubezpieczeniowej gwarancją zaopatrzenia emerytalnego,
obejmującą zarówno całe terytorium kraju, jak i unifikującą zakres obowiązujących
uprawnień. Obszerny zakres osobowy ubezpieczenia oraz objęcie nim większości
standardowych ryzyk związanych z zatrudnieniem (starość, inwalidztwo, śmierć,
brak pracy) podkreślały znaczenie przeprowadzonej reformy15.
Rozporządzenie wprowadzało przymus ubezpieczeniowy dla wszystkich zatrudnionych pracowników umysłowych, którzy mieli ukończone 16 lat i nie przekroczyli 60., względnie 65. roku życia. Do grupy podlegających działaniu rozporzą-

14
Druki Sejmowe, SU, druk 2906; druk 3406; druk 3528; druk 3752; Okres I, druk 673; druk
2093; DzURP 1921, nr 70, poz. 466; 1922; nr 68, poz. 616; 1924, nr 6, poz. 46; nr 18, poz. 178;
1932, nr 26, poz. 239; W. Muszalski, Zaopatrzenie emerytalne..., s. 20–29; Ustawa emerytalna,
„Czasopismo Skarbowe” 1929, nr 7–8, s. 157–161; nt. zasad zaopatrzenia emerytalnego pracowników kolei zob. W. Kępiński, Rozwój historyczny zaopatrzeń emerytalnych kolejarzy, PUS
1937, z. 5, s. 272–279.
15
AAN, Protokoły..., t. 36, Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Prezydenta RP o ubezpieczeniu
pracowników umysłowych, k. 274–277; DzURP 1927, nr 106, poz. 911; Ministerstwo Pracy i Opieki
Społecznej w 1924 i pierwszej połowie 1925 roku, PiOS 1925, s. 156, 196; Ministerstwo Pracy i Opieki
Społecznej w drugiej połowie 1925 roku, ibidem 1926, nr 1–2, s. 111; J. Pasternak, Ubezpieczenie
pracowników umysłowych, ibidem 1927, nr 1, s. 56–59.
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dzenia pracowników umysłowych zaliczono: urzędników, personel administracyjny
i kierowniczy przedsiębiorstw i instytucji, osoby uprawiające sztuki wyzwolone,
artystyczny personel teatrów, orkiestr, wytwórni filmowych, stacji radiowych oraz
doradców literackich i muzycznych, dziennikarzy, personel lekarski, dentystyczny,
weterynaryjny oraz związany z nim personel pomocniczy, osoby pełniące czynności
biurowe i kancelaryjne, telefonistów i telegrafistów, farmaceutów, drogistów, dysponentów, akwizytorów i sprzedawców podróżujących, nauczycieli i wychowawców,
kapitanów i oficerów, zarządców i asystentów polskich statków morskich oraz sprzedawców i ekspedientów sklepowych (jeśli ukończyli sześć klas szkoły powszechnej
bądź odpowiednią szkołę zawodową). Tak rozbudowany katalog zawodów podlegających ubezpieczeniu zastępował wyraźny brak definicji pracownika umysłowego w tekście rozporządzenia. W jego myśl renta starcza przysługiwać miała uprawnionym po ukończeniu 65. roku w przypadku mężczyzn (60 lat po przepracowaniu
40 lat) oraz 60. dla kobiet, a kwota należnego świadczenia uzależniona została od
rzeczywiście otrzymywanych wynagrodzeń. Renta inwalidzka i starcza składać się
miała z kwoty zasadniczej (40% podstawy) oraz kwoty wzrostu (1/6% za każdy miesiąc pracy powyżej 120. miesiąca składkowego)16.
W drugiej połowie lat 20. nadal toczyły się również zaawansowane prace nad
przygotowaniem aktu prawnego wprowadzającego na terenie całej Rzeczypospolitej jednolite i powszechne ubezpieczenia na wypadek niezdolności do zarobkowania, starości i śmierci dla robotników. Miał on stać się „ukoronowaniem naszego
ustawodawstwa społeczno–ubezpieczeniowego”, jak pisano na łamach wydawanego przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej periodyku „Praca i Opieka Społeczna”. Jednak z upływem lat i odwlekaniem rozwiązania tej coraz bardziej nabrzmiałej sprawy wzrastał dystans między Polską a innymi krajami europejskimi,
które wprowadzały sukcesywnie tego typu powszechne rozwiązania emerytalne
w latach 20. Tymczasem wciąż zmieniające się koncepcje przedmiotowe i organizacyjno–prawne planowanego scalenia ubezpieczeń robotniczych odsuwały w czasie
podjęcie realnych działań w tym kierunku17.
Ostatecznie projekt odpowiedniej ustawy trafił do Sejmu dopiero w roku 1929,
czyli w przededniu niemal Wielkiego Kryzysu, co w sposób oczywisty musiało
wpłynąć na dalsze losy tej kosztownej dla życia gospodarczego propozycji systemowej. W Sejmie odbyło się wprawdzie pierwsze czytanie projektu, później został on
jednak zeń wycofany, co motywowano zarówno planowanym obniżeniem wieku
emerytalnego, jak i koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian organizacyjnych w systemie ubezpieczeniowym, a także wzmocnienia podstaw finansowych
planowanych ubezpieczeń. Jak mówił w roku 1930 ówczesny minister pracy i opieki
społecznej Aleksander Prystor, „okazało się bowiem przy bliższem zbadaniu technicznem, że przewidywany z góry niedobór mógłby się stać w latach następnych
niebezpieczny zarówno dla samych ubezpieczeń społecznych, jak w ogóle dla ży16
AAN, Protokoły..., t. 39, Protokół posiedzenia Rady Ministrów z 17 października 1927 r., k. 580;
Załącznik 39, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników
umysłowych, k. 703–784; DzURP 1927, nr 106, poz. 911; J. Zawadzki, Ubezpieczenie emerytalne
pracowników umysłowych w Polsce i za granicą, PUS 1936, z. 2, s. 123–132.
17
J. Łazowski, Zagadnienie scalenia..., s. 46; W. Bruner, Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym,
PiOS 1929, nr 1, s. 32–33; M., Zmiany w projekcie rządowym ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym,
ibidem, nr 4, s. 384–386; A. Wóycicki, Robotnik polski i ubezpieczenie społeczne (rys historyczny),
PUS 1934, z. 3, s. 116–117.
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cia gospodarczego Państwa”. Warto jednak o projekcie tym pamiętać, gdyż była to
pierwsza tak zaawansowana i oparta na własnej oryginalnej koncepcji propozycja
stworzenia systemu emerytalnego w pełnym tego słowa znaczeniu18.
Wycofanie projektu ustawy scaleniowej z Sejmu zakończyło pierwszy, blisko dziesięcioletni okres prac na rzecz budowy w Polsce systemu emerytalnego. Bilans tego
dziesięciolecia był jednak dosyć skromny. Mimo stworzenia gwarancji zabezpieczenia
od starości i inwalidztwa dla pracowników umysłowych oraz objęcia zaopatrzeniem
emerytalnym urzędników państwowych i zawodowych wojskowych, wciąż nie udało się wprowadzić na większości terytorium kraju powszechnych i obowiązkowych
ubezpieczeń robotniczych. Znamienne były w tym względzie słowa wypowiedziane
w Sejmie przez Zygmunta Żuławskiego, w marcu roku 1929, że „dotychczasowy stan
rzeczy w naszem Państwie musimy uważać wszyscy zgodnie za stan po prostu potworny. Było czymś niezrozumiałem, nieludzkiem, ażeby robotnik po całożyciowej
pracy musiał z największą troską i obawą patrzeć, w jaki sposób i czy w ogóle będzie
mógł przetrwać starość”. U progu kryzysu ubezpieczenie od starości i inwalidztwa
nadal pozostawało jednak w sferze planów i zamierzeń, a to nie rokowało najlepiej na
przyszłość w świetle zachodzących w gospodarce zmian koniunkturalnych19.

Ustawa scaleniowa i jej zasady
Wskutek wciąż przedłużających się prac nad budową w Polsce systemu zabezpieczenia od starości i inwalidztwa jego poziom na początku lat 30. nadal był skrajnie
niewystarczający. Ubezpieczenie emerytalne pozostawało bowiem najmniej rozpowszechnionym spośród tradycyjnych elementów ochrony pracowniczej. W roku
1929, czyli w okresie najwyższego zatrudnienia, liczba objętych nim osób wynosiła
niespełna 1,2 mln, podczas gdy ubezpieczeniu chorobowemu podlegało wtedy blisko
2,7 mln osób, wypadkowemu 3,8 mln, zaś od bezrobocia blisko 1,3 mln. Co więcej,
liczba objętych ochroną emerytalną robotników (włącznie z robotnikami rolnymi),
która w roku 1926 wynosiła ok. 830 tys. osób, a w końcu lat 20. przekraczała nieznacznie poziom 900 tys., w roku 1932 spadła poniżej 700 tys. (liczba ubezpieczonych
robotników zatrudnionych poza rolnictwem wynosiła wtedy zaledwie 476 tys.)20.
Tymczasem trwały nadal prace nad ustawą scaleniową. 4 grudnia 1929 r. Rada
Ministrów przyjęła tezy, które miały wprowadzić do wycofanego z Sejmu projektu
wiele zasadniczych zmian. Dotyczyły one zarówno spraw organizacji ubezpieczeń,
jak i ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Korzystną korektą dla uczestników planowanego systemu miało być obniżenie z 65 do 60 lat granicy wieku
18
Druki Sejmowe, Okres II, druk 487; Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzenia Sejmu (dalej
cyt. SS Sejm), Okres II, pos. 55 z 1 III 1929 r., łam 26; Przemówienie Ministra Pracy i Opieki Społecznej Aleksandra Prystora na posiedzeniu Budżetowej Komisji Sejmu dnia 23 stycznia 1930 roku,
Warszawa 1930, s. 30; L. Skarżyński, Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym, PUS 1929, z. 6,
s. 119–127.
19
SS Sejm, Okres II, pos. 55 z 1 III 1929 r., łam 28.
20
Mały Rocznik Statystyczny (dalej cyt. MRS) 1936, s. 215; 1939, s. 306; Ubezpieczenia społeczne
w Polsce w latach 1925–1934, Warszawa 1935, s. 23; 10 lat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
na PWK w Poznaniu, Warszawa 1929, s. 47–48; Ubezpieczenie społeczne w Polsce w r. 1926, cz. 2:
Ubezpieczenie na wypadek starości i inwalidztwa, PUS 1928, z. 5, s. 25; nt. szacunków liczby robotników w Polsce zob. M. Ciechocińska, Położenie klasy robotniczej w Polsce 1929–1939. Studia
i materiały, Warszawa 1965, s. 15–18; Z. Landau, J. Tomaszewski, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918–1939, Warszawa 1971, s. 10–31.
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uprawniającego do skorzystania z renty starczej, z drugiej strony zmiany miały na
celu coraz bardziej widoczną potrzebę zmniejszenia ciężaru finansowego ustawy,
co w kontekście pogarszającej się koniunktury wyraźnie nabierało znaczenia. Zapowiedziane decyzją rządu oszczędności polegać miały m.in. na ograniczeniu prawa
do renty wdowiej, która miałaby przysługiwać dopiero po ukończeniu przez wdowę 50. roku życia (w projekcie wycofanym z Sejmu takiego ograniczenia nie było)21.
Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym na forum Sejmu trafił 7 marca 1932 r.
Silne piętno odcisnął na nim trwający od kilku lat kryzys, choć można uznać, że
w stosunkowo najmniejszym stopniu dotknęło to sprawy ubezpieczeń od starości
i inwalidztwa. Wypadło wprawdzie z projektu awizowane w roku 1929 obniżenie
„wieku emerytalnego” z 65 do 60 lat, wysokość świadczeń rentowych nie miała być
zbyt wysoka, a nowe ubezpieczenia nie dotyczyły robotników rolnych. Jednak unifikacja i wprowadzenie zasady powszechności zabezpieczenia przed inwalidztwem
i starością miały stać się wreszcie faktem. Jak mówił minister opieki społecznej Stefan Hubicki: „ubezpieczenie to dawać będzie korzyść każdemu ubezpieczonemu,
bądź w postaci renty, którą on sam będzie pobierał czy to po wieloletniej pracy, czy
też jako inwalida przedwcześnie niezdolny do pracy, bądź też w postaci rent wdowich i sierocych dla pozostałych po nim członków rodziny”22.
Ustawa scaleniowa przyjęta 28 marca 1933 r. obejmowała wszystkie typowe
ryzyka życiowe. Jak napisano w oficjalnym wydawnictwie resortu pracy i opieki
społecznej, „punkt ciężkości ustawy [...] spoczywał niewątpliwie na ubezpieczeniu
emerytalnym”. Zakres podmiotowy wprowadzonego w całym kraju ubezpieczenia
był bardzo szeroki, gdyż obowiązkowi temu podlegały generalnie „wszystkie osoby
bez różnicy płci i wieku, pozostające w stosunku pracy najemnej lub w stosunku
służbowym”. Poza systemem pozostawały grupy już wcześniej objęte ubezpieczeniem społecznym. Ubezpieczenie emerytalne robotnikom rolnym zagwarantować
miało natomiast wpisanie do projektu w toku prac sejmowej Komisji Ochrony Pracy zalecenia opracowania przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej projektu odpowiedniej ustawy do 1 stycznia 1934 r. (projekt taki został wprawdzie wniesiony do
Sejmu w lutym 1934 r., jednak pod obrady Izby nie wszedł)23.
21

AAN, Protokoły..., t. 48, Protokół posiedzenia Rady Ministrów z 4 grudnia 1929 r., k. 577; Załącznik 4, Wniosek nagły Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym, k. 591–618; Zmiany w projekcie rządowym ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym, „Wiadomości Społeczne” 1930, nr 1, s. 10–12; 29 listopada 1930 r. ukazało się ważne
z punktu widzenia organizacji ubezpieczeń społecznych rozporządzenie prezydenta RP o organizacji i funkcjonowaniu instytucji ubezpieczeniowych, por. DzURP 1930, nr 81, poz. 635;
S. Balcerski, Reforma organizacji instytucji ubezpieczeń społecznych, PUS 1931, z. 1, s. 1–6.
22
Druki Sejmowe, Okres III, druk 529; SS Sejm, Okres III, pos. 64 z 7 marca 1932 r., łam 99–100;
K. W., Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym, PUS 1933, z. 3, s. 65–70; J. Zawadzki, Ogólne uwagi krytyczne o projekcie ustawy o ubezpieczeniu społecznym, ibidem, z. 7, s. 198–205; z. 9,
s. 265–271; ż., Wielka reforma ubezpieczeń społecznych, „Dziennik Poznański” 1932, nr 50, s. 2.
23
Druki Sejmowe, Okres III; druk 694; passim; druk nr 840; DzURP 1932, nr 61, poz. 577;
1933, nr 51, poz. 396; W. Mamrotowa, Rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniu robotników rolnych
na wypadek niezdolności do zarobkowania i na wypadek śmierci, PUS 1934, z. 3, s. 148–150; nie
uzyskali prawa do pełnej ochrony ubezpieczeniowej również zatrudnieni dorywczo, służba
domowa, osoby niezdolne do zarobkowania, ci, którzy podjęli pracę w wieku powyżej 60 lat
i nie spełniali zapisanego w ustawie kryterium okresu składkowego, terminatorzy oraz osoby, dla których praca najemna nie była źródłem utrzymania, a ich dochody stanowiły dochód
uboczny i nie przekraczały poziomu 50 groszy dziennie.
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Zgodnie z przepisami ustawy scaleniowej prawo do świadczenia inwalidzkiego przysługiwało robotnikom w przypadku stwierdzonej niezdolności do pracy
w 2/3 bądź osiągnięcia wieku 65 lat, w przypadku górników i hutników granica ta
została obniżona do 60. roku życia (nie znalazł się w ustawie proponowany wcześniej zapis o możliwości obniżenia granicy wieku o pięć lat, przy obniżonym wymiarze renty). Prawo do renty przysługiwało po przebyciu przez ubezpieczonego
200 tygodni składkowych w okresie ostatnich 10 lat przed powstaniem inwalidztwa
(stanu niezdolności do pracy), z tego 50 tygodni w czasie ostatnich trzech lat. Ustawa
scaleniowa zawierała również uprawnienia do rent wdowiej i sierocej, jednak także
i w tym przypadku względy ekonomiczne wyraźnie wpłynęły na przyjęte przepisy.
Granicę wieku uprawniającą do otrzymania świadczenia przez wdowę podniesiono
do 60. roku życia (wcześniej było to możliwe jedynie w przypadku utraty zdolności
do zarobkowania), tylko wdowy po górnikach i hutnikach otrzymały bezwarunkowe prawo do renty po ukończeniu 50 lat24.
Niezbyt wysoki miał być, zgodnie z zapowiedziami, poziom przewidywanych
świadczeń rentowych. Wprawdzie w toku prac parlamentarnych ich wysokość bazowa została podniesiona z 9–10% do 10–16% zarobku, jednak stopa zastąpienia
dochodu pracowniczego z założenia była niska. Do kwoty zasadniczej dochodziła tzw. kwota indywidualna, naliczana w oparciu o przeciętne miesięczne zarobki
ubezpieczonego. W zależności od stażu pracy wynosić ona miała od 10% zarobku za
416 tygodni składkowych (osiem lat) do 40% za przebyte w ubezpieczeniu 1872 tygodnie, czyli 36 lat. Ubezpieczonym przysługiwało również prawo do dodatku na
każde dziecko w wysokości 10% kwoty zasadniczej i kwoty indywidualnej (ale bez
uwzględnienia jej wzrostu). Cała renta inwalidzka nie mogła przekraczać 80% przeciętnego miesięcznego zarobku ubezpieczonego (renta wdowia wynosić miała połowę przysługującego świadczenia, zaś renta sieroca była równa 1/5 tej kwoty)25.
Wynikająca z uwarunkowań gospodarczych i dostrzegana przez autorów reformy niska wysokość wprowadzanych świadczeń rentowych przesądziła również
o zapisaniu w ustawie dopłat z budżetu do przysługujących ubezpieczonym kwot.
Ich wysokość miała być zależna od sumy świadczenia tygodniowego i wynosić od
48 zł rocznie przy rencie do 12 zł tygodniowo, do 12 zł rocznie przy rencie mieszczącej się w granicach 24–36 zł tygodniowo (skarb państwa został zobowiązany
ustawą do wpłacania do systemu 24 zł rocznie na każdą wypłacaną rentę inwalidzką oraz 12 zł na rentę sierocą poinwalidzką). Ważnym składnikiem systemu zabezpieczenia od inwalidztwa, starości i śmierci miały być też zasiłki (jednorazowe zapomogi w wysokości miesięcznego zarobku) wypłacane rodzinie ubezpieczonego
w razie jego zgonu26.

24

DzURP 1933, nr 51, poz. 396; A. Jarosz–Nojszewska, Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918–1939, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki
społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2013, s. 35–36; J. Komarnicki, Ustawa o ubezpieczeniu społecznem, „Polska Gospodarcza” 1932, z. 29, s. 889–891; J. Pasternak, Szczególne
zagadnienia ubezpieczenia emerytalnego robotników w okresie wstępnym działalności Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników, PUS 1934, z. 3, s. 126–129.
25
Druki Sejmowe, Okres III, druk 694, s. 2; S. Balcerski, Wymiar renty inwalidzkiej w projekcie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym, PUS 1932, z. 8, s. 228–233; R. Garlicki, Świadczenia dla członków rodzin w ubezpieczeniu emerytalnym robotników, ibidem 1934, z. 11, s. 633–636.
26
DzURP 1933, nr 51, poz. 396; M. Piątkowski, Ubezpieczenie emerytalne, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1991, s. 132–135.
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Ustawa, mimo że wprowadzała typowo ubezpieczeniowy model ochrony, zawierała w sobie również istotny element techniki zaopatrzeniowej. Jej artykuł
302 dawał bowiem prawo do zaopatrzenia osobom, które ukończyły już 65. rok życia, nie posiadały żadnych środków utrzymania, ale w ciągu 14 lat poprzedzających wejście w życie ustawy wykonywały pracę spełniającą warunki stawiane przez
wprowadzane właśnie zasady ubezpieczeniowe. Miały one uzyskać zaopatrzenie
w wysokości od 15 do 20 zł miesięcznie, a świadczenie to również zostało połączone
z ewentualną rentą wdowią lub sierocą przyznawaną na zasadach analogicznych do
obowiązujących przy rentach ubezpieczeniowych. Prawo do świadczenia przyznano także osobom pracującym, które jednak ze względu na swój podeszły wiek nie
były w stanie wypełnić do czasu osiągnięcia 65. roku życia standardowych warunków uzyskania uprawnień inwalidzkich (w ich przypadku wystarczało spełnienie
warunków określonych w art. 302 ustawy oraz przebywanie w ubezpieczeniu przez
26 tygodni składkowych)27.
Finansowanie ubezpieczeń rentowych odbywać się miało w oparciu o składkę
opłacaną przez pracodawców i pracowników. Łącznie miała one wynieść w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz w byłych zaborach rosyjskim i austriackim 5,2% zarobków
(5,8% w przypadku górników i hutników), natomiast na Górnym Śląsku jej wysokość pozostawiono na dotychczasowym poziomie 5,4% zarobków (projekt ustawy
scaleniowej z 1929 r. zakładał składkę w wysokości 6% zarobków). Co istotne, bardzo wyraźnie widać było tutaj to, co czynniki urzędowe nazywały „wyrzeczeniem
ze strony klasy robotniczej”, czyli znaczącą nierównowagę w partycypacji w kosztach ubezpieczenia. Aż 63% składki opłacali pracownicy (3,3% zarobku), a tylko nieco ponad 1/3 pracodawcy (1,9% zarobku), co stało w jawnej sprzeczności z tradycjami choćby niemieckimi, gdzie wysokość udziału pracodawcy i ubezpieczonego
była z założenia równa, a brakujące kwoty miał dopłacać budżet państwa (zasadę
równej partycypacji utrzymano ze względu na podpisane umowy międzynarodowe
jedynie na Górnym Śląsku)28.
Wprowadzone ustawą struktury organizacyjne zespolonych ubezpieczeń społecznych oparte zostały na systemie 67 terytorialnych ubezpieczalni społecznych,
które zastąpiły dotychczasowe kasy chorych. Miały się one zajmować, obok bezpośredniego wykonywania zadań związanych z ubezpieczeniem chorobowym,
prowadzeniem ewidencji ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń. Ponadto
ubezpieczalnie pośredniczyły między ubezpieczonymi a instytucją powołaną do
bezpośredniego wykonywania przepisów ustawy związanych z ubezpieczeniem
emerytalnym, czyli Zakładem Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników. W roku
1935 całość zadań wynikających z realizacji ustawy scaleniowej przejął utworzony
na mocy rozprowadzenia prezydenta z 24 października 1934 r. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, który zastąpił wcześniej istniejące struktury instytucjonalne, w tym
Zakład Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników29.
27
DzURP 1933, nr 51, poz. 396; Zaopatrzenie inwalidzkie dla robotników, PUS 1934, z. 2, s. 100;
wydane 28 grudnia 1933 r. rozporządzenie ministra opieki społecznej wysokość zaopatrzenia
inwalidzkiego dla robotników określiło na 20 zł miesięcznie.
28
Druki Sejmowe, Okres II, druk 487; M. Jastrzębowski, Reforma ubezpieczeń społecznych,
„Przegląd Gospodarczy” 1933, nr 8, s. 286–287; L. Skarżyński, Projekt ustawy o ubezpieczeniu
społecznym, PUS 1929, z. 6, s. 123.
29
DzURP 1934, nr 95, poz. 855; S. Balcerski, Nowa reforma ubezpieczeń społecznych, PUS 1934,
z. 11, s. 614–617; J. Zawadzki, Uwagi w sprawie organizacji ubezpieczenia, przewidzianej w ustawie
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Podsumowując postanowienia ustawy scaleniowej, uznać należy, że bezsprzecznie stanowiła ona akt przełomowy na drodze do budowy własnego systemu emerytalnego. Mimo z góry zakładanego niskiego poziomu przysługujących świadczeń,
obciążenia pracowników większą częścią składki, a nawet faktu wprowadzenia
ubezpieczeń emerytalnych częściowo kosztem ubezpieczeń chorobowych (zmniejszenie ich dostępności i wprowadzenie dodatkowych opłat za porady lekarskie
i leki), znaczenia ustawy z 28 marca 1933 r. trudno nie docenić. Przyniosła ona bowiem oczekiwane praktycznie od zarania niepodległości objęcie robotników ubezpieczeniem od inwalidztwa, starości i śmierci, a jej skutkiem stała się również unifikacja terytorialna obowiązujących w tej mierze zasad.

System emerytalny w drugiej połowie lat 30.
Wejście w życie przepisów ustawy scaleniowej oznaczało, że obowiązujące w Rzeczypospolitej zasady ubezpieczeń emerytalnych można było już, choć z pewną dozą
nadinterpretacji, nazywać systemem emerytalnym w adekwatnym do ówczesnych
warunków tego pojęcia znaczeniu. Zabezpieczenie emerytalne obejmowało bowiem
od roku 1934 nie tylko całe terytorium państwa, ale posiadało również dosyć szeroki
zakres podmiotowy. Robotnicy i pracownicy umysłowi to dwie podstawowe grupy
społeczno–zawodowe nim objęte, uzupełniali je tradycyjnie już nieco inaczej traktowani górnicy i hutnicy, a także ubezpieczeni na podstawie niemieckiej ordynacji
z 1911 r. robotnicy rolni w b. dzielnicy pruskiej i na Górnym Śląsku. Prócz nich różnymi formami ochrony emerytalnej otoczeni byli urzędnicy państwowi, zawodowi
wojskowi, pracownicy Polskich Kolei Państwowych, monopoli skarbowych i należących do nich zakładów wytwórczych, pracownicy samorządów terytorialnych,
a całość szeroko rozumianego zabezpieczenia od starości i inwalidztwa dopełniały świadczenia rentowe przysługujące inwalidom wojennym i innym zasłużonym
w walkach o niepodległość.
Próba analizy tego, co z takim trudem budowano w ciągu pierwszych kilkunastu
lat niepodległości, uzupełniona musi być o zmiany, jakie w systemie zabezpieczenia na starość wprowadzono po 1934 r. Przede wszystkim nastąpiło uregulowanie
na nowych podstawach funkcjonowania Kas Brackich w Zagłębiu Dąbrowskim. Na
podstawie rozporządzenia ministra opieki społecznej z 27 sierpnia 1935 r. wszystkie
dotychczas istniejące tego typu instytucje zostały połączone z dniem 1 września tego
roku w jedną „Kasę Bratnią Zagłębia Dąbrowskiego”, która dzięki temu uzyskała
znacznie silniejszą pozycję finansową. Kolejnym krokiem normującym rozproszone sprawy ubezpieczeń górniczych było rozporządzenie ministra opieki społecznej
z 31 sierpnia 1938 r. przekazujące „Kasie Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego” sprawy
ubezpieczenia górników Zagłębia Krakowskiego (nowa nazwa kasy brzmiała „Kasa
Bratnia Górników”). Ostatnią istotną zmianą organizacyjną tego okresu było przejęcie na podstawie ustawy z 30 lipca 1938 r. Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych30.

o ubezpieczeniu społecznym, ibidem 1933, z. 7, s. 375–377; M. Piątkowski, Świadczenia emerytalno–rentowe ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym, „Studia i Materiały...”, z. 1,
Warszawa 1983, s. 54–55.
30
DzURP 1935, nr 65, poz. 410; 1938, nr 26, poz. 227; nr 56, poz. 446; nr 69, poz. 505; W. Bruner, Przejęcie Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PUS 1939,
z. 1, s. 1–5; S. Fischlowitz, Reforma ubezpieczenia górników w Zagłębiu Dąbrowskim, ibidem 1935,
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O ile wymienione wyżej modyfikacje dotyczyły marginalnych raczej elementów
systemu emerytalnego i nie miały większego wpływu na całość jego funkcjonowania, to inaczej ocenić należy wymowę i skutki rozporządzenia prezydenta RP
z 14 stycznia 1936 r. o czasowym obniżeniu składek za ubezpieczenie emerytalne robotników i pracowników umysłowych oraz na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych. Podyktowana „względami ogólnogospodarczymi” obniżka składek miała w założeniu wspomóc poprawę koniunktury i wstępnie dotyczyć jedynie
części opłacanej przez pracowników (ich wydatki rynkowe miały się dzięki temu
znacząco zwiększyć). Ostatecznie jednak na wniosek ministra przemysłu i handlu
obniżkę otrzymali też pracodawcy; nowa wysokość składki w ubezpieczeniu robotniczym wynosiła 4,2% zarobków (dla zatrudnionych w górnictwie i hutnictwie
4,8%), z czego już tylko 1,6% opłacał pracodawca, a 2,6% pracownik (obniżka składki miała częściowo zrekompensować wprowadzaną wówczas podwyżkę stawek
podatku dochodowego). Mimo że w uzasadnieniu dekretu wyraźnie zapisano jego
czasowy charakter, a ewentualne przedłużenie czasu trwania obniżki uznano nawet
za groźne dla późniejszego funkcjonowania systemu, to dwa lata później sytuacja
się powtórzyła. Obniżenie składek, wbrew stanowisku Sejmowej Komisji Ochrony
Pracy, tym razem przedłużono na okres do końca marca 1939 r.31
Niezależnie od zmian zachodzących w drugiej połowie lat 30. warto przyjrzeć
się bliżej kształtowi, w jakim zabezpieczenie od starości i inwalidztwa funkcjonowało w ostatnich latach niepodległości. Składały się nań zarówno elementy zasadnicze, oparte na systemie powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia (robotnicy, pracownicy umysłowi), uzupełniające (ubezpieczenia górnicze i hutnicze), jak
i odrębne zabezpieczenie na starość stosunkowo licznych grup zawodowych. Wyraźnie widoczne były różnice w technice zabezpieczenia od starości i inwalidztwa.
W systemie, można go nazwać powszechnym, obowiązywała zasada ubezpieczeń
kapitałowych (podobnie działo się w dodatkowych ubezpieczeniach górniczych
oraz w zabezpieczeniu robotników rolnych w byłej dzielnicy pruskiej), natomiast
w przypadku ochrony funkcjonariuszy państwowych, zawodowych wojskowych
czy pracowników niektórych skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych
zastosowano formułę repartycyjną, co oznaczało, że świadczenia finansowane były
bezpośrednio z budżetu bądź ze środków tych przedsiębiorstw, zatrudnieni zaś odprowadzali tzw. opłatę emerytalną w wysokości najpierw 5%, a od 1932 r. 8% zarobków. Zmiana tych zasad nastąpiła w roku 1934, gdy powstał Państwowy Zakład
Emerytalny, który ubezpieczał pracowników państwowych w oparciu o technikę
kapitalizacji składek, obejmował jednak tylko tych funkcjonariuszy oraz zawodowych wojskowych, którzy mianowani zostali po 31 stycznia 1934 r.32

z. 10, s. 637–645; W. Mamrotowa, Reforma ubezpieczenia brackiego, ibidem 1938, z. 11, s. 708–713;
eadem, Najnowsze przepisy z zakresu ubezpieczenia emerytalnego robotników (likwidacja Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu i reforma ubezpieczenia brackiego), PiOS 1938, nr 4, s. 464–468.
31
AAN, Protokoły..., t. 80, Protokół posiedzenia Rady Ministrów z 11 stycznia 1936 r., k. 1, 3; Załącznik 17, k. 128–131; t. 87, Protokół posiedzenia Rady Ministrów z 30 listopada 1937 r., k. 170–171;
Załącznik 10, k. 297–299; Druki Sejmowe, Okres IV, druk 704; DzURP 1936, nr 3, poz. 24; 1938,
nr 21, poz. 171; A. Kożniewski, Czasowe obniżenie składek w ubezpieczeniach społecznych a przebieg
koniunktury gospodarczej w Polsce, PUS 1937, z. 11, s. 723–726; Z. Landau, Podstawowe kierunki
rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń..., s. 45–46.
32
DzURP 1934, nr 20, poz. 160; W. Kościński, Reforma systemu emerytur państwowych, PUS
1934, z. 8, s. 462–472; idem, Z dziejów Państwowego Zakładu Emerytalnego. Refleksje osobiste
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Ze względu na częściowo zaopatrzeniowy charakter zabezpieczenia niektórych
kategorii pracowników oraz ówczesną nomenklaturę ubezpieczeń emerytalnych,
zwanych powszechnie inwalidzkimi, do szeroko rozumianego systemu emerytalnego zaliczyć należy również świadczenia rentowe przyznane i wypłacane przez państwo osobom zasłużonym w walce o niepodległość, głównie inwalidom wojennym
(podobnie jak emerytury np. urzędników państwowych nie były one powiązane
ze składkami, a środki na ich wypłaty pochodziły wprost z budżetu). W latach 30.
zasady obowiązujące w zaopatrzeniu inwalidów wojennych również podlegały wyraźnej ewolucji, a jej kierunek wynikał przede wszystkim z uwarunkowań ekonomicznych. Ograniczenie liczby uprawnionych do świadczeń oraz obniżka ich wysokości to najważniejsze skutki zmian prawnych wprowadzonych w latach 1932–1933.
Ich efektem było wydatne zmniejszenie zasięgu tego elementu systemu zabezpieczenia od inwalidztwa, jednak z czasem, wraz z poprawą koniunktury, następowała
stopniowa poprawa sytuacji tej grupy świadczeniobiorców33.
Oparty na ustawie scaleniowej system był niewątpliwie znacznie bliższy niż
wcześniej idei pełnej unifikacji terytorialnej zabezpieczenia od starości i inwalidztwa. Przepisy emerytalne obowiązywały wszak niemal na całym terytorium Rzeczypospolitej. Wyjątkiem wciąż pozostawała odrębność w tym względzie Górnego
Śląska, ale jej uzasadnienie wynikało zarówno z autonomii, jak i obowiązującej zasady utrzymania systemu zabezpieczenia społecznego na poziomie nie mniej korzystnym niż za czasów niemieckich. Drugim przykładem utrzymujących się odrębności
terytorialnych było szczątkowe, również wywodzące się z tradycji niemieckiej ordynacji ubezpieczeniowej, zabezpieczenie emerytalne robotników rolnych na terytorium byłego zaboru pruskiego. Kolejnym — znaczące, choć zmniejszające się z końcem dekady, różnice w zakresie zasad dodatkowego ubezpieczenia górniczego. Za
pewnego rodzaju ciekawostkę uznać można terytorialne zróżnicowanie wysokości
świadczeń wypłacanych z tytułu zaopatrzenia inwalidów wojennych, wprowadzone ustawą z 17 marca 1932 r.34
Widoczne różnice występowały w zakresie uprawnień wynikających z obowiązujących w kraju „systemów” emerytalnych. Spośród dwóch podstawowych grup
ubezpieczonych wyraźnie lepsze warunki otrzymali, wcześniej i w warunkach lepszej koniunktury, pracownicy umysłowi. Przede wszystkim w ich przypadku była
mowa wprost o związanej z „wiekiem emerytalnym” rencie starczej, której otrzymanie związane było wprawdzie z osiągnięciem 65. roku życia (60. dla kobiet), ale
było również możliwe pięć lat wcześniej pod warunkiem przepracowania 40 lat
przez mężczyzn i 35 przez kobiety. Ubezpieczenie robotnicze granicę wieku 65 lat
wprawdzie również uznawało, ale renta nadal pozostawała „inwalidzką”, nie było
też możliwości, mimo wspomnianych zapowiedzi, przejścia na „wcześniejszą emeryturę”. Oczywiście zdecydowanie najlepsze warunki otrzymali pod tym względem
i wspomnienia, „Studia i Materiały...”, z. 2, Warszawa 1985, s. 28–36; na temat obowiązujących
zasad zaopatrzenia emerytalnego pracowników samorządowych zob. A. Kożniewski, Projekt
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w samorządzie terytorialnym, PUS 1936, z. 5, s. 351; P. Trejdeński, Zaopatrzenie emerytalne pracowników samorządowych, ibidem 1931, z. 8, s. 225–229.
33
DzURP 1932, nr 26, poz. 238; 1933, nr 86, poz. 669; P. Grata, Polityka państwa..., s. 111–113.
34
T. Dyboski, Ubezpieczenia społeczne w Polsce w ostatnich latach. Podstawy ustawodawcze i organizacja, Warszawa 1939, s. 25–28; J. Sobociński, Ustawa inwalidzka w świetle całokształtu zagadnienia inwalidzkiego oraz zmian wprowadzonych nowelą z dnia 28 października 1933 r., PiOS 1933,
nr 4, s. 361.
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65 dla kobiet
i mężczyzn

60 lat,
55 w przypadku
przepracowania
35 lat w służbie

Robotników

Urzędników
państwowych
i zawodowych
wojskowych

Brak warunku
inwalidztwa

Utrata
2/3 zdolności do
zarobkowania

Utrata
ponad 50%
zdolności do
zarobkowania

Definicja stanu
inwalidztwa

Zaopatrzenie
przysługiwało
wraz
z odejściem
w stan
spoczynku

200 tygodni

60 miesięcy

Przynajmniej
50 tygodni
składkowych
w ostatnich trzech
latach przed
zaistnieniem zdarzenia
Brak; wymagany staż
służby — 10, później
15 lat (od 1932 r.)

Zachowanie uprawnień
(maksymalna możliwa
przerwa od ustania
ubezpieczenia do
wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego
uzyskanie renty)
18 miesięcy

40% po 10 latach
służby, 100% po
35 latach

10–16% plus kwota
indywidualna
(maks. 80%)

40% plus kwota
wzrostu (maks. 100%)

Wysokość
świadczenia (w %
uzyskiwanego
zarobku)

Pensja wdowia
— wysokość
1/2 zaopatrzenia;
pensja sieroca
(1/4 pensji wdowiej)

Renta wdowia
bez ograniczeń
— 3/5 renty
ubezpieczonego;
renty sieroce (1/5)
Renta wdowia,
warunek ukończenia
60 lat — wysokość
1/2 renty; renta
sieroca (1/5)

Świadczenia dla
członków rodziny
w razie śmierci
ubezpieczonego

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw regulujących uprawnienia inwalidzkie oraz M. Piątkowski, Ubezpieczenie..., s. 127–147.

65 (60)
z możliwością
obniżenia
do 60 (55)

Wiek
uprawniający
do renty
inwalidzkiej

Pracowników
umysłowych

Rodzaj
ubezpieczenia

Okres
wyczekiwania
uprawniający
do uzyskania
świadczenia

Tabela 1. Uprawnienia rentowe podstawowych grup zawodowych
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funkcjonariusze państwowi, którzy prawo do zaopatrzenia emerytalnego uzyskiwali już po 10 latach służby (od roku 1932 po 15), a możliwość przejścia na własną
prośbę w stan spoczynku w wieku lat 60, a nawet 55, gdy legitymowali się 35–letnim
stażem pracy35.
Uprzywilejowaną pozycję cywilnych i wojskowych funkcjonariuszy państwowych potwierdzały również inne zasadnicze elementy obowiązującego ich systemu.
Uzyskanie świadczeń nie wymagało spełnienia warunku inwalidztwa, zaś wysokość emerytury już po 35 latach pracy mogła sięgnąć 100% zarobków (w przypadku
pracowników umysłowych konieczne do tego było 40 lat pracy, robotnicy mogli
otrzymać najwyżej 80% swego przeciętnego uposażenia). Generalnie uznać można,
iż ubezpieczenie robotnicze przynosiło zdecydowanie najskromniejsze uprawnienia, co wynikało przede wszystkim z dążenia do jak najniższego obciążenia składkami życia gospodarczego. Stosunkowo niewielkie składki od niewysokich bądź niskich wynagrodzeń musiały skutkować skromnym zakresem zabezpieczenia, które
miało być wprawdzie powszechne i obowiązkowe, ale jego wysokość już w trakcie
prac nad ustawą określono na niskim poziomie.
Niezależnie od wszystkich różnic i z założenia niskiego poziomu zabezpieczenia
warto jednak zauważyć znaczący wzrost liczby ubezpieczonych na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci, jaki nastąpił wraz z wejściem w życie ustawy scaleniowej.
W roku 1934 grupa objętych ubezpieczeniem robotników (bez pracujących w rolnictwie) zwiększyła się blisko czterokrotnie i z poziomu zaledwie 460 tys. w roku
poprzednim wzrosła do 1657 tys. pracujących. Na obszarach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego, dopiero obejmowanych tego rodzaju ochroną, dotyczyła ona
od 1934 r. aż 1,2 mln robotników, co bezsprzecznie uznać należy za największe osiągnięcie twórców ustawy scaleniowej. W kolejnych latach, wraz z poprawiającą się
koniunkturą, liczba ubezpieczonych robotników nadal sukcesywnie zwiększała się,
przekraczając w kwietniu roku 1938 poziom 2 mln (2064 tys.). Łącznie zaś z ubezpieczonymi wtedy pracownikami umysłowymi (343 tys.) liczba zatrudnionych
objętych „otwartymi” systemami emerytalnymi sięgała już blisko 2,5 mln osób, co
w połączeniu z uprawnionymi do ochrony członkami ich rodzin oznaczało znaczący krok ku upowszechnieniu zabezpieczenia od starości, inwalidztwa i śmierci36.
Poza ubezpieczeniem pozostali w większości robotnicy rolni, jednak w kontekście stosunków wcześniejszych sytuacja z drugiej połowy lat 30. była nieporównanie
lepsza. Do grona zabezpieczonych przed starością dodać należy jeszcze wszystkich,
którzy mieli odpowiednie świadczenia zapewnione z racji wykonywanej pracy
na rzecz państwa bądź jego instytucji czy też samorządów. Urzędnicy państwowi i samorządowi, zawodowi wojskowi, kolejarze, pocztowcy, pracownicy Lasów
Państwowych i monopoli skarbowych (tytoniowy, spirytusowy, solny) stanowili
łącznie grupę około pół miliona osób, które też z ochrony na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci korzystały (podobnie jak członkowie ich rodzin). Na dodatek
ich sytuacja pod tym względem była z reguły znacząco lepsza niż ubezpieczonych
w „powszechnych” systemach emerytalnych37.

35

DzURP 1923, nr 6, poz. 46; 1927, nr 106, poz. 911; 1932, nr 26, poz. 239; 1933, nr 51, poz. 396.
Druki Sejmowe, Okres IV, druk 55, s. 12; MRS 1939, s. 306; Z. Landau, Podstawowe kierunki...,
s. 48–49; obliczenia własne.
37
Szacunek własny oparty na podstawie danych zawartych w Małym Roczniku Statystycznym z 1939 r.
36
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Wyraźna była, wynikająca z różnic w zarobkach, dysproporcja finansowa pomiędzy ubezpieczeniem robotników oraz pracowników umysłowych. Mimo że tych
ostatnich było ponad pięciokrotnie mniej niż ubezpieczonych robotników, suma
składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego pracowników umysłowych była z reguły tylko o ok. 40% niższa od kwoty, jaka trafiała rocznie do puli ubezpieczeń robotniczych. Wskutek tego również i wypłacane świadczenia zasadniczo się między
sobą różniły, gdyż w roku 1937 przeciętne świadczenie na jednego ubezpieczonego robotnika wynosiło 24,30 zł miesięcznie, podczas gdy w przypadku pracowników umysłowych kształtowało się na poziomie 146,60 zł. Wcześniej poziom rent
wypłacanych w oparciu o niemiecką ordynację ubezpieczeniową był na tyle niski,
że w roku 1935 ich minimalny wymiar został podniesiony do wysokości równej
wynikającym z ustawy scaleniowej świadczeniom zaopatrzeniowym (20 zł renta inwalidzka i starcza, 10 zł wdowia i 4 zł sieroca). Do tego czasu bowiem aż 62% świadczeń nie przekraczało kwoty 20 zł miesięcznie, a 30% rent inwalidzkich oraz 80%
rent starczych wypłacanych mężczyznom oscylowało wokół poziomu 16 zł (jeszcze niższe były świadczenia przysługujące kobietom, które w aż 87% przypadków
otrzymywały zaledwie 14,50 zł miesięcznie)38.
Łącznie w końcu lat 30. na renty robotnicze wydatkowano blisko 50 mln zł rocznie, a podobną kwotę przeznaczano na renty inwalidzkie i starcze pracowników
umysłowych. W roku 1938 na świadczenia robotnicze oraz dodatkowe środki zaopatrzenia z tytułu ubezpieczenia górników i kolejarzy zakłady ubezpieczeniowe
wydały 84,5 mln zł, zaś na renty dla pracowników umysłowych przeznaczono
ponad 51 mln zł. Liczba wypłacanych świadczeń była widocznie nieproporcjonalna w stosunku do podanych kwot. Z tytułu ubezpieczenia robotniczego w roku
1937 wypłacano ich 232 tys., z czego 143 tys. stanowiły świadczenia inwalidzkie,
8,5 tys. było rent starczych, 45 tys. rent wdowich oraz 36 tys. rent sierocych. Z tytułu ubezpieczenia pracowników umysłowych wypłacono zaś w tym czasie niewiele
ponad 30 tys. rent39.
Nie mniej liczna była populacja korzystających ze świadczeń wypłacanych z budżetu państwa bądź ze środków własnych przedsiębiorstw państwowych. W roku
1938 tego typu zaopatrzeń wypłacano aż 217 tys., w tym 122 tys. emerytur, 58 tys.
rent wdowich oraz 37 tys. rent sierocych. Spośród globalnej liczby świadczeń blisko 104 tys. wypłacano bezpośrednio z budżetu, pozostałe finansowały państwowe
podmioty gospodarcze. Zdecydowanie dominowały tutaj Polskie Koleje Państwowe, które na swoim koncie miały aż 90 tys. świadczeń, w tym 10 tys. przejętych
po państwach zaborczych, ponad 11 tys. zaopatrzeń wypłacało przedsiębiorstwo
„Poczta, Telegraf i Telefon”, zaś 8,5 tys. świadczeń (w tym 2,4 tys. pozaborczych)
obciążało monopole skarbowe. Łączne wydatki na tego rodzaju świadczenia emerytalne zbliżały się w końcu lat 30. do poziomu 300 mln zł, z czego ok. 175 mln wypłacano bezpośrednio z budżetu, a aż ok. 85 mln zł ze środków PKP (na nieco ponad
38

DzURP 1935, nr 56, poz. 366; MRS 1939, s. 310–311; Statystyka. Zakłady pracy i ubezpieczeni,
PUS 1939, z. 4, s. 237; W. Mamrotowa, Podwyższenie rent inwalidzkich dla robotników „przemysłowych” w b. dzielnicy pruskiej, PiOS 1935, nr 3, s. 430–431; eadem, Porównanie wysokości rent ubezpieczeniowych i innych zaopatrzeń emerytalnych, PUS 1936, z. 1, s. 35–37; M. Piątkowski, Ubezpieczenie..., s. 148–149; wynikające z ustawy scaleniowej świadczenia zaopatrzeniowe przyznane
zostały ok. 40 tys. niezdolnych do pracy robotników.
39
MRS 1939, s. 307, 310; Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach 1934–1938, Warszawa 1940,
s. 11–18.
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200 tys. świadczeń związanych z inwalidztwem wojennym budżet wydał w roku
1938/1939 ok. 100 mln zł)40.
To przydługie nieco wyliczenie kwot i liczb wskazuje na zjawisko bardzo wyraźnie widoczne i w pewien sposób wartościujące budowany dopiero system emerytalny Rzeczypospolitej. Z punktu widzenia wchodzących w zasięg jego przymusowego oddziaływania robotników i pracowników umysłowych można system
ten uznawać za typowo ubezpieczeniowy i oparty na kapitalizowaniu składek.
Równocześnie z perspektywy korzystających ze świadczeń rentowo–emerytalnych
był to jednak system co najmniej na wpół zaopatrzeniowy. Liczba korzystających
ze świadczeń niekapitałowych była zbliżona do pobierających renty ubezpieczeniowe, uwzględniając zaś renty dla inwalidów wojennych i ich rodzin, widać wyraźną
przewagę świadczeń zaopatrzeniowych. Jeszcze bardziej uwypukla się ona w kwotach przeznaczanych na poszczególne rodzaje rent i emerytur. Zaledwie 135 mln
zł wypłacane na świadczenia ubezpieczeniowe przy 300 mln na emerytury zaopatrzeniowe wskazuje na kolejną ważną cechę charakterystyczną wciąż budowanego systemu. Nadal znajdował się on u progu swego rozwoju, a zmiany w zakresie
tendencji istniejących w drugiej połowie lat 30. przynieść mogły dopiero kolejne
dziesięciolecia.

Wnioski
Sumując próbę analizy budowy systemu emerytalnego Drugiej Rzeczypospolitej,
pamiętać należy, że podobnie jak kilka innych ważnych projektów państwowych,
do końca pozostawał on w dość wstępnej fazie rozwoju. Wciąż zatem był to system w budowie. Abstrahując w tym miejscu od zapowiadanych w końcu lat 30.
reform dopiero co wprowadzonych ustawą scaleniową zasad, uznać trzeba, że nie
mogło być jednak inaczej. Przeciągające się prace nad wprowadzeniem powszechnego ubezpieczenia emerytalnego robotników zaważyły bowiem nie tylko na jego
zasadach (wpływ kryzysu), ale i na tym, iż u schyłku lat 30. oparty na nim system
emerytalny znajdował się praktycznie w powijakach, a pierwsze wynikające z niego
świadczenia ubezpieczeniowe przyznano dopiero w roku 1938.
Na pewno jednak udało się stworzyć swego rodzaju podwaliny tego, co systemem emerytalnym w pełnym tego słowa znaczeniu mogło stać się w przyszłości. Do
formułowania takiej tezy bezspornie uprawniał stan prawny w latach 30. Obowiązujące w całym kraju obowiązkowe ubezpieczenia robotnicze oraz kilka lat wcześniejsze ubezpieczenia pracowników umysłowych stanowiły bezwzględnie dwa
odrębne, ale jednak filary tak rozumianego systemu. Uzupełniały je różne formy
ochrony skierowane do pracujących w instytucjach państwowych bądź do państwa
należących, łącznie zaś liczbę osób bezpośrednio zabezpieczonych od starości, inwalidztwa oraz śmierci szacować można na ok. 3 mln, co wraz z uprawnionymi
do wsparcia w razie śmierci ubezpieczonego członkami ich rodzin stanowiło już
pokaźną, obejmującą kilkanaście procent populacji, część ówczesnego społeczeństwa. Oczywiście, z drugiej strony można stwierdzić, iż różne formy zabezpieczenia
obejmowały relatywnie niewielki odsetek ludności kraju, jednak pamiętać należy
o tym, że był to skutek jej struktury społeczno–zawodowej, opartej na dominacji
40
MRS 1939, s. 294, 356–357; W. Muszalski, Zaopatrzenie emerytalne..., s. 30–32; o zasadach zaopatrzenia emerytalnego pracowników monopoli skarbowych zob. H. Sukiennicki, Zaopatrzenie emerytalne pracowników monopoli państwowych, PUS 1933, z. 3, s. 158–160.
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ludności rolniczej, która z założenia ubezpieczeniom emerytalnym w tym okresie
nie podlegała.
System wciąż jeszcze nie obejmował wszystkich pracowników najemnych, pomijając zwłaszcza dużą, szacowaną na ponad milion osób grupę robotników rolnych,
jednak należy uznać, że jego zasadnicze zręby zostały zbudowane, a podstawowe
i stawiane od pierwszych lat niepodległości cele, czyli unifikacja i scalenie ubezpieczeń społecznych, zrealizowane. Gorzej ocenić trzeba pozostałe elementy budowanego systemu, a uwagi te w największym stopniu tyczyć się muszą ubezpieczenia emerytalnego robotników. Piętno kryzysu wywarło bowiem swój negatywny
wpływ zarówno na poziom składek ubezpieczeniowych, jak i większe obciążenie
nimi strony pracowniczej, a także, i może przede wszystkim, na niski z założenia
poziom oferowanych w ramach ubezpieczenia świadczeń rentowych. Wyraźnie
negatywnie wypadały również zasady robotniczego ubezpieczenia emerytalnego
w stosunku do wprowadzanego w warunkach znacznie lepszej koniunktury ubezpieczenia pracowników umysłowych. Wydaje się, że z punktu widzenia decydentów ważniejszy był sam fakt wprowadzenia zaopatrzenia emerytalnego robotników
niż dążenie do zagwarantowania odpowiedniego poziomu uzyskiwanych w przyszłości świadczeń.
Reasumując, budowa własnego systemu (systemów) emerytalnego zakończyła
się połowicznym sukcesem, zaś spodziewane dobrodziejstwa z niego wypływające były z perspektywy ówczesnej rzeczywistości raczej niewielkie. Pamiętać należy
jednak o tym, że nawet 20 zł miesięcznej renty inwalidzkiej było czymś nieporównanie lepszym niż brak jakiegokolwiek stałego dochodu w obliczu niemożności
wykonywania pracy, co w przeważającej części kraju do roku 1934 było przecież
normą. Dlatego też, uwzględniając wszystkie wady budowanego w Rzeczypospolitej systemu ochrony od ryzyka inwalidztwa, starości i śmierci, docenić należy spóźnioną wprawdzie, ale jednak podjętą próbę rozwiązania tego wielkiego problemu
społecznego. Dzięki niej znaczna część pracujących poza rolnictwem mogła czuć się
choć trochę bezpieczniej w obliczu starości i inwalidztwa, a państwo brało na siebie,
wzorem krajów bardziej zaawansowanych w rozwoju systemów zabezpieczenia
społecznego, obowiązek organizacji sposobu ochrony warstw pracowniczych przed
typowymi ryzykami życiowymi.
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Emeryci w społeczeństwie polskim
w latach 1945–1968

W

styczniu 1956 r. do Polskiego Radia został wysłany list podpisany „Emeryci”
(co charakterystyczne — bez stempla pocztowego), którego autorzy pisali: „Towarzysze syci i odziani. Jeść nam dajcie. Czy wiecie, że obok was żyją nędzarze, którzy giną z niedożywienia, głodu, nędzy i zimna? To emeryci, ludzie starzy, którzy
przepracowali całe prawie życie. Czy się kto zatroszczy, czy z tej śmiesznej emerytury
200 lub 300 zł mogli oni sobie kupić ziemniaki, lub opał na zimę albo coś ciepłego?
Przecież na sweter trzeba dwumiesięczną emeryturę. A buty? Czy wiecie, że są ludzie,
którzy nigdy nie jedzą mięsa, jaj, mleka, sera, owoców? Że jak rok długi, święta —
nie święta, rano i wieczór chleb z czarną kawą, a na południe ziemniaki, lub kasza
i barszcz. To co dzień, lata całe. Gdzie ta sprawiedliwość społeczna, lub troska o człowieka? Przed wojną Austria i Polska dały emerytom dostatnią i spokojną starość,
a Państwo Ludowe przed dwoma laty podwyższyło emerytury o 10 lub 20 zł. Co to
właściwie było, chyba kpiny? Na miłość komunizmu jeść nam dajcie. My nie robimy
demonstracji, ani burd ulicznych, przeto nikt o naszym głodzie i nędzy nie wie, a są
ludzie, którzy zarabiają tyle, że nie wiedzą co z pieniędzmi robić. Możeby ofiarność
społeczeństwa pomogła nędzarzom, jeżeli państwo ludowe nie chce, czy nie może.
Zlitujcie się, albo zgońcie na płytę i zróbcie koniec. Będzie to czyn humanitarny”1.
W tej swoistej „skali pesymizmu” może z tym listem konkurować inny, również skierowany do Polskiego Radia, z Zakopanego w lipcu 1956 r., napisany przez
„przyszłego emeryta”: „W Zakopanem dwoje ludzi staruszków, ona chora i niedołężna, on inżynier–emeryt, chory nieuleczalnie, przez co niezdolny do pracy — nie
mieli środków do życia. 200 zł, które on dostawał, nie wystarczyły na utrzymanie
ich obojga. Rodziny też nie posiadali. Musieli się otruć. Kiedy pogotowie przyjechało ich zabrać, znaleziono kartkę przez nich napisaną: «Otruliśmy się z powodu
braku środków do życia i zdolności fizycznych do pracy. Truciznę posiadaliśmy
z czasów okupacji, gdyż na śmierć byliśmy zawsze przygotowani. To, co się teraz
stało, zrobiliśmy świadomie, nie chcieliśmy być ciężarem Polski Ludowej. Władze
śledcze nie winujcie nikogo za naszą śmierć. Jaki z tego wniosek. Mniej była nam
potrzebna trucizna za okupacji niż teraz». Za ich śmierć ponosi winę Rząd Polski
1
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP (dalej cyt. OD), Komitet do spraw
Radiofonii „Polskie Radio”, Biuro Listów (dalej cyt. BL), 1050/15, Biuletyn nr 23, 19 kwietnia
1956, k. nlb.
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Ludowej, który traktuje nas po macoszemu, kładąc wielkie miliony często na niepotrzebne inwestycje. Dajcie nam chleba. Dajcie nam chleba i nie zamęczajcie ludzi
pracą za darmo. Nie ciemiężcie nas. Dajcie wolność. W pierwszych latach po wojnie
było nam dobrze, a dziś? Cierpimy nędzę i głód. Cóż z tego, że chleba jest dość,
ale nie wszyscy mogą go jeść. Panuje drożyzna i głód pieniądza. Stoicie przy żłobie, jesteście syci, nie wierzycie nam, głodnym. Pracujecie dla idei za wielkie tysiące
miesięcznie, podczas gdy my szukamy trucizny i w tym raju czekamy śmierci —
wyzwolicielki. Dajcie nam taniej chleb. Podnieście emerytury i pensje głodowe żeby
człowiek na starość nie musiał się truć”2.
Listy, które napływały do instytucji państwowych i partyjnych w tym okresie,
są świadectwem zarówno stanu ducha, jak i położenia materialnego dużej grupy
ludzi, dla których emerytura oznaczała ogromną degradację społeczną, nierzadko
konieczność życia na granicy biologicznego minimum egzystencji.
Są one dobrą inspiracją do sformułowania wielu pytań badawczych. Jaki był los
peerelowskich emerytów i rencistów3? Jak zmieniało się ich położenie materialne
i codzienne warunki egzystencji i jak na nie reagowali? Jakie były ich strategie przeżycia (by nie powiedzieć przetrwania)? Co wiemy o zmianie ich położenia w okresie
PRL? Wreszcie — ilu ich było?
W całym analizowanym okresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej
60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn) wahała się od ok. 7% w latach 1948–1952 do ponad 10% w 1968 r. Zważywszy na dłuższy wiek życia kobiet
niż mężczyzn, oznaczało to, że stanowiły one w latach 1946–1968 ponad 70% ogółu
ludności miast w wieku poprodukcyjnym4.

Emeryci i renciści a powojenny system ubezpieczeń społecznych
Na los emerytów wywarły wpływ przemiany systemu emerytalnego, który po wojnie odrodził się w formach przedwojennych z takimi instytucjami jak ZUS, Państwowy Zakład Ubezpieczeń, ubezpieczalnie społeczne. Stopniowo zbudowano
polski system ubezpieczeń społecznych tam, gdzie go wcześniej nie było — na ziemiach poniemieckich (tzw. Ziemiach Odzyskanych)5.
Ten okres odbudowy systemu ubezpieczeń w kształcie przedwojennym przerwała jego stalinizacja, która oznaczała etatyzację, likwidację autonomii i odrębnych
funduszy. Nastąpiło również (1952 r.) całkowite zerwanie więzi między składkami
2

OD, BL, 1050/17, Biuletyn nr 54, 8 września 1956, k. nlb.
Nie wchodząc w dyskusję na temat tych pojęć i sposobów ich definiowania w polskiej terminologii z zakresu ubezpieczeń (na ten temat zob. m.in. W. Szubert, Niektóre zagadnienia rent
starczych w świetle badań z 1948 r., „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1950, nr 4, s. 36–37)
i w aktach prawnych (określenie „emerytura” pojawiło się w języku ustaw dopiero w 1968 r.),
dla uproszczenia używam w tym tekście określenia „emerytura” zamiennie z pojęciem „renta
starcza”; tam, gdzie pojawia się określenie „renta” („rencista”), dotyczy ono nie tylko emerytur (emerytów), ale również innych rodzajów rent (inwalidzkie, rodzinne) i osób je pobierających.
4
Zob. Rocznik Demograficzny 1967–1968, Warszawa 1969, s. 74–75, tabl. 15; Rocznik Statystyczny
1957, Warszawa 1957, s. 20, tabl. 12; Rocznik Demograficzny 1945–1968, Warszawa 1968, s. 54–
55, tabl. 14–15; Rocznik statystyczny 1950, Warszawa 1951, s. 17, tabl. 7; Rocznik statystyczny
1947, Warszawa 1947, s. 19, tabl. 6 i 7.
5
C. Jackowiak, Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych
w Polsce, Warszawa 1991, s. 215–216.
3
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i świadczeniami. Podstawę wymiaru świadczeń stanowił globalny fundusz płac,
a nie indywidualne zarobki pracowników. Składki stały się więc instrumentem nieróżniącym się niczym od podatków. Świadczenie przyznawano na podstawie udowodnionego okresu zatrudnienia bez względu na to, czy pracownik był zgłoszony
do ubezpieczenia i czy opłacono za niego składki6.
Jednocześnie jednak tworzono odrębne, korzystniejsze od powszechnie obowiązujących, warunki ubezpieczenia dla grup pracowniczych szczególnie ważnych
z punktu widzenia systemu władzy i polityki państwa. Dotyczyło to m.in. górników (karta górnika), stoczniowców (tzw. karta stoczniowca), nauczycieli. Innym
sposobem różnicowania wysokości świadczeń był wprowadzony w dekrecie z 19547
i ustawie z 1958 r.8 system dodatków do rent i emerytur, przede wszystkim z tytułu
uhonorowania niektórymi orderami.
Wreszcie specjalne akty normatywne, wydawane od 1946 r., regulowały zaopatrzenie emerytalne dla tych, którzy stali na straży systemu władzy: funkcjonariuszy
bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej, Straży Więziennej, żołnierzy
Wojska Polskiego, Wojsk Wewnętrznych9.
System ubezpieczeń nie tylko nagradzał wybrane grupy osób, ale również karał
tych, których uznawano za wrogów państwa. Z tego powodu obciążenia z tytułu
ubezpieczenia społecznego pracowników były znacznie wyższe w zakładach prywatnych niż państwowych10. Dyskryminacyjny charakter miały przepisy ubezpieczeniowe dotyczące osób, które na podstawie dekretu z 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej pozbawione
zostały obywatelstwa polskiego, oraz Niemców (do 1950 r.)11.
Istotne przemiany w zakresie wysokości i sposobu naliczania świadczeń emerytalno–rentowych rozpoczęły się od 1954 r. To wówczas obok podwyższenia świadczeń zastosowano na skalę masową podział rencistów na dwa portfele: rencistów
dawnych i nowych. Prawo do nowych, wyższych rent przysługiwało tylko tym spośród nich, którzy zgłosili odpowiedni wniosek po 1 lipca 1954 r. Ówczesne władze
tłumaczyły zastosowanie takiego rozwiązania zbyt dużym kosztem „przeniesienia
dawnego portfela na nowy” — starych rencistów było w 1954 r. ok. 900 tys.12
Ustawa z 28 marca 1958 r. próbowała osłabić podział na stary i nowy portfel, ale
nie zdołała ona usunąć wszystkich różnic. Najważniejszym novum, wprowadzonym przez tę ustawę, było ograniczenie łączenia pracy z emeryturą (rentą). Kolejna
6

E. Borowczyk, Organizacja ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń..., s. 240–242.
Dekret z 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (DzU, nr 30, poz. 116).
8
Ustawa z 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach (DzU, 1958, nr 21,
poz. 98).
9
A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996, s. 178, 317, 408,
579, 592, 543, 550.
10
L. Mackiewicz–Golnik, Powszechne ubezpieczenie emerytalne. Aspekty ekonomiczne i problemy
finansowania, Warszawa 1983, s. 100–101.
11
Archiwum Akt Nowych (dalej cyt. AAN), Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (dalej
cyt. MPiOS), sygn. 187, ZUS do PUR Zarząd Centralny Łódź, 30 czerwca 1949, k. 290; Niemcy
w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, t. 1, red. W. Borodziej, H. Lemberg, Warszawa 2000,
s. 284–285.
12
H. Pławucka, Świadczenia emerytalne i rentowe, [w:] Rozwój ubezpieczeń..., s. 384–387; AAN,
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej cyt. KC PZPR), 237/
XXVII–26, Notatka w sprawie zaopatrzeń emerytalnych, 24 III 1956, k. 44.
7
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reforma z 1968 r.13 podwyższyła świadczenia oraz utrzymała ograniczenia zatrudnienia. Po raz kolejny tworzono mechanizm, który miał uwolnić miejsca pracy, dotychczas zajmowane przez ludzi starych, dla młodszych generacji.

Renciści i emeryci — warunki życia
System ubezpieczeń i — szerzej — kształt polityki społecznej decydowały o poziomie
życia rencistów i emerytów. Liczba wypłacanych im świadczeń intensywnie wzrastała: o ile w 1945 r. wynosiła 410 tys., o tyle w 1956 — 1231 tys., a w 1968 — 2043 tys.14
Świadczenia rentowe w latach 40. miały charakter symboliczny, o czym świadczy
przede wszystkim ich porównanie z przeciętną płacą netto. W 1946 r. średnia renta
i emerytura wynosiła 14% owej płacy. Niekompletne dane, jakie udało się ustalić,
wskazują, że w pierwszej połowie lat 50. świadczenia emerytalno–rentowe utrzymywały się na niezwykle niskim poziomie, wynosząc od 17,4% (1950) do 18,9%
(1955) przeciętnej płacy netto w gospodarce uspołecznionej. Znacząca poprawa tego
wskaźnika (do 31,8%) nastąpiła dopiero w związku z reformą emerytalną w 1958 r.
oraz w latach 60. (w 1968 r. po kolejnej reformie emerytalnej — ponad 45%)15.
Czy była to istotna zmiana jakościowa? Wyniki badań na ten temat przeprowadzonych w latach 1956–1968 nie dają podstaw do pozytywnej odpowiedzi na to
pytanie.
Szczególnie warte uwagi są analizy GUS z 1956 r., które objęły blisko 900 tys.
rencistów starego i nowego portfela. Okazało się, że dla 61,3% tych pierwszych
i 47,9% drugich renta stanowiła jedyne źródło dochodu. Jeżeli do tego dodamy, że
rent powyżej ówczesnego średniego spożycia na głowę ludności, szacowanego na
ok. 500 zł, było w nowym portfelu wprawdzie więcej aniżeli w starym, ale również
bardzo mało, bo tylko 5,6%, to dramatyzm tej sytuacji zyskuje swój konkretny masowy i możliwy do oszacowania wymiar16.

13

Tworzyły ją: ustawa z 3 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (DzU, nr 3, poz. 6), o funduszu emerytalnym (poz. 8), o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (poz. 9), o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników kolejowych i ich rodzin (poz. 10), o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (poz. 11).
14
Rocznik Statystyczny GUS 1969, s. 536, tabl. 4 (840) i s. 544, tabl. 7 (854); Rocznik Statystyczny
Ubezpieczeń Społecznych 1946–1985, Warszawa 1987, s. 34–35, tabl. 2 (35).
15
Analiza na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS 1969, s. 536, tabl. 4 (840) i s. 544, tabl. 7 (854);
Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 1946–1985, Warszawa 1987, s. 34–35, tabl. 2 (35);
Rocznik Statystyczny 1948, Warszawa 1949, s. 193, tabl. 6; Rocznik Statystyczny 1957, Warszawa
1957, s. 285, tabl. 16 (309); Rocznik Statystyczny 1949, Warszawa 1950, s. 143–144, tabl. 17, s. 147,
tabl. 26; W. Szubert, Badania nad społeczną rolą rent ubezpieczeniowych, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” 1985, z. 3, s. 72; L. Mackiewicz–Golnik, Powszechne ubezpieczenie..., s. 27–31; Rocznik Statystyczny Pracy 1945–1968, Warszawa 1970, s. 412–413,
tabl. 5 (147), s. 485, tabl. 6 (197), s. 487, tabl. 7 (198); T. Gortat, Linia rozwojowa świadczeń rentowych 1955–1965, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1966, nr 12, s. 8–9; Statystyka z zakresu
ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1948, nr 1–2, s. 47; Ubezpieczenie
społeczne w latach 1944–1954 w liczbach, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1954, nr 7–8,
s. 190–195; AAN, KC PZPR, mikr. B 49684, sygn. 237/V–680, Informacja o obowiązującym systemie zaopatrzenia emerytalnego i wysokości rent [1967], k. 36; AAN, KC PZPR 237/V–519,
ZUS w Warszawie, Notatka w sprawie przeciętnej wysokości rent [14 IX 1964 r.], k. 85.
16
Struktura rent w 1956, Warszawa 1958, s. 5–15.
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Co prawda w latach 1955–1959 sytuacja materialna emerytów nieco się poprawiła, ale brak systemu rewaloryzacji i mechanizm degresji powodowały, że uzyskanie świadczeń zbliżonych do zarobków stawało się coraz trudniejsze. Ten stan
dotkliwego niedostatku potwierdzają szacunki przedstawione przez Andrzeja Tymowskiego. Według niego w 1966 r. aż ponad 70% emerytów nie otrzymywało
renty pokrywającej potrzeby obliczonego dla tego roku minimum socjalnego. Co
gorsze, im emeryt był starszy, tym jego świadczenie było realnie mniejsze; poza
tym o ile młodsza ich część mogła zaspokajać minimum potrzeb, pracując, o tyle
starsi, ze względu na ubytek sił fizycznych, byli w stanie robić to coraz rzadziej.
Tę diagnozę potwierdzają reprezentatywne badania przeprowadzone w 1967 r.
przez zespół kierowany przez Jerzego Piotrowskiego w Instytucie Gospodarstwa
Społecznego17.
Mimo korzystnych zmian w wysokości uposażeń rentowo–emerytalnych, w latach 1945–1968 fakt bycia emerytem lub rencistą zwykle oznaczał degradację materialną, największą w latach 1945–1957. Wtedy przeżycie w oparciu wyłącznie o emeryturę (rentę) dla ogromnej większości ją pobierających nie było możliwe, stanowiła
ona co najwyżej niewielkie, pomocnicze źródło utrzymania. W latach 1958–1968 co
prawda nadal przeciętne świadczenia kształtowały się poniżej minimum socjalnego, ale jednocześnie — jak wykazują badania przeprowadzane od początku lat
60. — dla od blisko 1/2 do ok. 2/3 świadczeniobiorców stanowiły one jedyne źródło
dochodów.
Świadectwem tego procesu pauperyzacji w okresie tużpowojennym są przede
wszystkim wyniki unikatowych badań przeprowadzonych przez Polski Instytut
Służby Społecznej w Łodzi przy czynnym współudziale Katedry Polityki Społecznej i Ustawodawstwa Społecznego Uniwersytetu Łódzkiego w 1948 r. w Warszawie
(Ochota — 457 wywiadów) i Łodzi (Chojny — 530 wywiadów).
Stwierdzono w nich, że szczególnie trudna, wręcz „dramatyczna”, była sytuacja
żyjących samotnie. „Poziom ich bytowania odpowiada nędznej wegetacji, odżywanie jest nad wyraz skromne, najkonieczniejsze potrzeby pozostają bez zaspokojenia.
Położenie tych jednostek niewiele się poprawia, gdy — jak to się zdarzało w Łodzi — mają własne domki oraz gdy dwoje rencistów mieszka wspólnie. Do grupy
szczególnie upośledzonej należą również osoby złożone ciężką chorobą, ułomne
lub dotknięte kalectwem zmuszającym do korzystania ze stałej pomocy lub opieki”18. O skali trudności, z jakimi musieli się borykać w swej codziennej egzystencji,
świadczą również listy emerytów do władz państwowych, prasy i radia, zwłaszcza
po reformach systemowych lat 1954, 1956 i 1968. Ciekawe informacje na ten temat
można odnaleźć także w publicystyce prasowej, szczególnie z lat 1945–1949 i z okresu odwilży politycznej 1955–1957. Jak więc renciści i emeryci próbowali zaradzić tej
degradacji? Jakie stosowali strategie przetrwania i poprawy swego pogarszającego
się położenia?

17

A. Tymowski, Minimum socjalne. Metodyka i próba określenia, Warszawa 1973, s. 97; J. Nadolski, Sytuacja materialna ludzi starszych, [w:] J. Piotrowski, przy współpracy J. Kordosa, D. Kozińskiej, A. Lisowskiego, J. Nadolskiego, J. Staręgi, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973, s. 320–342.
18
W. Szubert, Badania nad społeczną rolą rent ubezpieczeniowych, „Studia i Materiały z Historii
Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” 1985, z. 3, s. 106.
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Emeryckie strategie przetrwania
Jednym z dwóch najważniejszych sposobów na złagodzenie drastycznej obniżki
standardu życia, nierzadko poniżej minimum egzystencji, była praca. W trakcie cytowanych badań z 1948 r. ustalono, że udział pracujących w całej populacji badanych rencistów wynosił w Warszawie 51%, a w Łodzi 39%19.
Problem łączenia pobieranych świadczeń rentowo–emerytalnych z pracą wystąpił również we wzmiankowanych wcześniej analizach GUS z 1956 r. Wśród rencistów pobierających różne renty z tzw. starego portfela pracowało 29,9%, a w przypadku tzw. nowego portfela — 46,3%20.
Na zatrudnienie emerytów i rencistów od końca lat 50. istotny wpływ miały
zmiany prawne. W sytuacji, gdy w gospodarce Polski Ludowej pojawiły się trudności z realizacją zasady pełnego zatrudnienia, pracujący w wieku emerytalnym
stanowili grupę, którą chciano zmarginalizować. To była najważniejsza przesłanka
rozwiązań przyjętych w ustawie z 1958 r. Wprowadzono wtedy ograniczenie łączenia pracy z emeryturą, wykluczając kontynuowanie pracy na pełnym etacie pod
groźbą zawieszenia prawa do świadczeń. Renty nie zawieszano, jeżeli rencista osiągał dochody na podstawie umowy o pracę do 500 zł miesięcznie (wtedy równowartość minimalnej płacy) oraz gdy wykonywał prace zlecone z zarobkiem niższym niż
750 zł miesięcznie.
Wprowadzenie górnej granicy dochodów 500 zł dozwolonych zarobków bez
zawieszania prawa do renty starczej, pozostawionej na niezmienionym poziomie
do 1968 r., było nie tylko coraz bardziej dotkliwe dla dorabiających emerytów, ale
również dla pobierających tylko uposażenia emerytalno–rentowe, których wartość
(w związku z mechanizmem degresji i niewaloryzowania) realnie spadała.
Badania przeprowadzone przez GUS w 1964 r. wykazały, że w uspołecznionych zakładach pracy zatrudnionych było ponad 112 tys. osób w wieku emerytalnym, którzy nie skorzystali z prawa do renty21. Wydaje się jednak, że oficjalne
dane o zatrudnieniu tylko w części obrazują problem pracy emerytów i rencistów.
Niemożliwe jest bowiem oszacowanie „ciemnej liczby” osób, które w różny, nieoficjalny, najpewniej nielegalny czy półlegalny sposób „dorabiały” sobie do niedostatecznych uposażeń.
W tym trudnym położeniu materialnym czasami jedyne, a często dodatkowe
wsparcie stanowiły dzieci i ich rodziny. Z braku odpowiednich danych trudno
precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, na ile ta strategia przeżycia „przy rodzinie”
uległa ewolucji w analizowanym okresie. Wiadomo, że 15% ludzi starych — respondentów badań z 1967 r. przyznawało się do uzyskiwania pomocy pieniężnej od
dzieci. Te ścisłe, najczęściej wymuszone trudnościami materialnymi, związki z rodziną nie zawsze były bezkonfliktowe22. W 1960 r. jeden na pięciu rencistów badanych przez OBOP uważał, że jest w stopniu niewystarczającym otaczany w rodzinie
przez młodszych szacunkiem. Wiarygodność tej ostatniej informacji może budzić

19

Idem, Renciści ubezpieczenia emerytalnego robotników w świetle badan z roku 1948, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” 1987, nr 5, s. 129.
20
Struktura rent..., s. 6–23.
21
AAN, KC PZPR, 237/XIV–374, mikr. B–58689, Notatka w sprawie projektu zmiany przepisów o zawieszeniu prawa do renty [przed 1 II 1966], k. 19–20.
22
J. Nadolski, op. cit., s. 326.
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wątpliwości, zważywszy na zrozumiałą niechęć respondentów do „upubliczniania”
swych konfliktów z dziećmi23.
Praca i pomoc rodzinie i ze strony rodziny to najważniejsze „strategie przeżycia”
emerytów i rencistów w tym okresie. Na zupełnym marginesie mieściły się inne
formy wspomagania ich w trudnościach codziennego „wiązania końca z końcem”
(rozdawnictwo darów zagranicznych w latach 40., pomoc społeczna).

Emeryckie życie: niewesołe, choć czasami ciekawe
W opracowaniach z zakresu gerontologii podkreśla się wpływ wieku na zmiany nie
tylko w fizjologii, ale również w psychice ludzi starych, w stosunku do otoczenia
społecznego. „Bycie na emeryturze” lub „rencie” oznacza do dzisiaj istotną zmianę
ról społecznych, postaw i zachowań. Jak scharakteryzowane wyżej realia peerelowskie wpływały na codzienną egzystencję tej grupy społecznej, jak kształtowały jej
świat emocji?
Częściowa odpowiedź na to pytanie jest możliwa głównie dzięki zachowanym
materiałom autobiograficznym (listy — skargi), publicystyce i znacznie rzadziej
ustaleniom badaczy z obszaru nauk społecznych. O ile te ostatnie ze swej natury starają się obiektywizować obraz badanej rzeczywistości, o tyle skargi i publicystyka
zwykle koncentrowały się na zjawiskach negatywnych; w tym sensie rzeczywistość
emerycka w nich odzwierciedlona jest „przeczerniona”, co nie znaczy, że elementy
składające się na nią są nieprawdziwe. Pojawianie się zbliżonych do siebie opinii
w wielu takich przekazach oraz znajomość realiów sytuacji emerytów pozwalają
na weryfikację zawartych w nich przedstawień rzeczywistości. Samych zainteresowanych pytano o ocenę własnego życia w badaniu przeprowadzonym przez OBOP
w 1961 r. W zdecydowanej większości, bez względu na charakter pracy, twierdzili,
że ich życie było trudne i smutne, choć — dla wielu — ciekawe. Szczególnie mocno
nakreślone obrazy nędzy materialnej i towarzyszących jej negatywnych emocji pojawiły się w publicystyce i listach w latach 40. i w okresie odwilży po śmierci Stalina,
a zwłaszcza w latach 1955–1957.
Czary goryczy dopełniały trudności, z jakimi spotykali się starzy ludzie przy egzekwowaniu swych uprawnień. Publicystyka z drugiej połowy lat 50. i lat 60. pełna
jest opisów tłumów emerytów i rencistów, okupujących nieliczne urzędy w nadziei
na uzyskanie wypłaty należnego świadczenia. Wanda Tycner w swym przejmującym reportażu na ten temat pisała: „To oni wszyscy, i tysiące im podobnych, z rozpaczą nadają przy pocztowych okienkach coraz to nowe polecone listy. To oni zamęczają wydziały kadr instytucji, w których pracowali, o coraz to nowe zaświadczenia;
bo te dawno wysłane zaginęły, to oni pożyczają pieniądze na bilet i jadą, jadą, nocą
przeważnie, do tej Mekki starych ludzi, gdzie wszechwładny referent może ich
sprawę załatwić za pięć minut, albo jeszcze za... pięć miesięcy. To oni, coraz to innego bliskiego proszą o pożyczenie paru złotych — «tylko na krótko, bo teraz już
na pewno przyślą mi moje pieniądze». To oni tłoczą się w brudnych poczekalniach
budynków rad narodowych, gdzie zwykle nie ma nawet na czym usiąść; to oni płaczą i złorzeczą, biadają i wygrażają; to oni, chorzy i słabi, zdenerwowani do ostateczności i... bez grosza, poddać się muszą w końcu nadludzkiej MOCY URZĘDU”.
66. tys. ludzi — pisała w grudniu 1957 r. – czekało wówczas na wypłatę należnych
23

Archiwum TNS Ośrodka Badania Opinii Publicznej, H. Stasiak, Sprawy ludzi w wieku emerytalnym, Warszawa 1961, s. 18.
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im pieniędzy. Czekali — przeciętnie — cztery miesiące24. W innym artykule, zatytułowanym wymownie W kolejce po śmierć, jego autor krytykował niesprawną obsługę
emerytów we wrocławskim Oddziale Przyznawania Rent i Zaopatrzeń: „Często są
to ludzie bez rodzin, samotni, którym nikt nie spieszy z pomocą, lub też mają na
swym utrzymaniu niezdolną do pracy rodzinę. Często są to inwalidzi, którzy oddali
swe zdrowie walcząc za ojczyznę lub stracili je przy warsztacie pracy. Żyją w skrajnej nędzy, pełni rozgoryczenia w stosunku do państwa, rozżaleni i oburzeni na instytucję, która w tak powolnym tempie załatwia należne im świadczenie socjalne”25.
Podobnie było w warszawskim wydziale Rent i Pomocy społecznej St. Rady Narodowej, gdzie kolejki w 1958 r. ustawiały się jeszcze w nocy26. O tym, że problemu nie
udało się rozwiązać przez cały omawiany okres, świadczą publikacje pochodzące
z lat 60. Zmienił się tylko adresat skarg: był nim wówczas ZUS27.
Kłopoty z otrzymaniem świadczeń emerytalno–rentowych to tylko jeden z tematów poruszanych w tekstach na temat ludzi starych. Po wielekroć charakteryzowano psychospołeczne uwarunkowania ich sytuacji w peerelowskich realiach.
I tak np. opisując warunki mieszkaniowe seniorów na Warszawskim Żoliborzu,
Danuta Majewska pisała w 1966 r.: „Kiedy jeszcze wnuki są małe, to babka jest
potrzebna. Ale gdy dorosną, znów przecież wchodzi w grę fetysz metrażu. Myśli
się, że ten pokój czy to łóżko przydałoby się dla dziecka, że w domu robi się ciasno
itp. I znów śmierć starego rozwiązuje wiele problemów”28. Podobnie problem widziała publicystka „Więzi”, która twierdziła, że migracje spowodowały naturalny
proces odchodzenia dzieci od rodziców, a „warunki mieszkaniowe [...] w sposób
najzupełniej obiektywny utrudniają wspólny byt trzech — najczęściej — pokoleń”.
Coraz częstsza praca zawodowa matek sprawiała, że ekonomicznie zasadny stawał
się pobyt starej matki w domu w charakterze „pomocy domowej”: „W takim wypadku — twierdziła — przyjmuje się niekiedy również ojca (choć lepiej, jak stara
matka jest wdową...). Z chwilą, gdy zmniejsza się efektywność pomocy rodziców,
a wnuki dorastają i mieszkanie staje się za ciasne, wyłania się jednak problem: co
zrobić ze starym pokoleniem”29.
Publicyści wskazywali również na to, że starcy stawali się w pewnym sensie ofiarami awansu swych dzieci — inteligentów w pierwszym pokoleniu. Wstydząc się
swych wiejskich matek razem z nimi zamieszkujących, przedstawiali je obcym jako
gosposie. „One awansowały społecznie, są wykształcone, ona prosta, stara kobieta,
to się jej wstydzą”30.
W publicystyce podkreślano po wielokroć, że emerytów trzeba uwolnić „od bolesnego uczucia zbędności, pustki i zapomnienia”, które towarzyszyło im po zakończeniu pracy zawodowej31. Cytowana już D. Majewska jeden z artykułów na
ten temat konkludowała: „Był kiedyś film pt. «Niepotrzebni mogą odejść». Jakże to
jeszcze dziś tytuł aktualny — niestety — dla zobrazowania sytuacji starych ludzi.
24

W. Tycner, Obojętność, „Trybuna Ludu” 1958, nr 357, s. 5.
W. Wilczek, W kolejce po śmierć, „Poglądy” 1957, nr 20, s. 4.
26
Z. Żmuda, Z tej i tamtej strony okienka. W warszawskim Wydziale Rent, „Trybuna Ludu” 1958,
nr 242, s. 5.
27
K. Kostrzewa, Stary człowiek i renta, „Trybuna Ludu” 1965, nr 329, s. 4.
28
D. Majewska, Jesień życia. Witaj smutku, „Tygodnik Demokratyczny” 1966, nr 39, s. 5.
29
M. Gumińska, Starości imię niewesołe, „Więź” 1968, nr 3, s. 69–75.
30
D. Majewska, Jesień życia. Witaj smutku, „Tygodnik Demokratyczny” 1966, nr 39, s. 5.
31
J. Janitz, Na emeryturze... Życie nie kończy się 1 lipca, „Tygodnik Zachodni” 1958, nr 35, s. 3.
25
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Czy są naprawdę niepotrzebni? Czy nie powinniśmy tak działać, by się przestali —
przynajmniej czuć — niepotrzebni?”32. W listach napływających do redakcji „Tygodnika Demokratycznego” emeryci mieli pisać o obawie przed bezczynnością, chęci
pracy społecznej lub za niewielkim wynagrodzeniem33.
* * *
W latach 1945–1968 polscy emeryci i renciści byli w przeważającej masie ludźmi
biednymi, których dochody sytuowały na dole drabiny pozycji społecznej. Mimo kilkakrotnych podwyżek świadczeń ich sytuacja materialna nie uległa radykalnej poprawie na tyle, aby możliwe było utrzymanie się większości z nich z otrzymywanych
świadczeń na poziomie powyżej minimum socjalnego. Z tego powodu, ratując swój
skromny budżet pracą do późnej starości (o ile mogli i o ile im na to pozwalano) oraz
zamieszkiwaniem wspólnie z rodziną, byli narażeni na wszelkie niedogodności tej
sytuacji. Z tego powodu również, w palecie emocji, jakimi reagowali na otaczającą
rzeczywistość, dominowały barwy szare i czarne. Rozczarowanie, rezygnacja, bezsilna wściekłość, rozpacz to te uczucia, które przeważały w ich listach kierowanych do
„najwyższej władzy”. Trudność „związania końca z końcem”, w połączeniu z uzasadnionym poczuciem co najmniej niechętnego, by nie powiedzieć upokarzającego,
traktowania przez urzędy państwowe, odpowiedzialne za załatwianie „ich” spraw,
powodowała, że mieli poczucie swojej zbędności, łagodzone najczęściej pracami wykonywanymi na rzecz rodziny. Ich możliwości nacisku na władze w celu poprawy
położenia były niewielkie. Postulaty innych — młodszych, bardziej dynamicznych,
potrzebniejszych dla gospodarki czy groźniejszych dla władzy — ze względu na potencjał oporu — były wszak ważniejsze i dużo bardziej skutecznie egzekwowane.
Nie oznacza to, że nie było emerytów i rencistów, którzy mogli czuć zadowolenie
ze swojego statusu. Ale to były tylko wyjątki od obowiązującej reguły.

32
33

D. Majewska, Jesień życia (4). W pojedynkę, „Tygodnik Demokratyczny” 1966, nr 44, s. 7.
E. Kaczmarczyk, Trudne sprawy starych ludzi, „Tygodnik Demokratyczny” 1959, nr 24, s. 3 i 7.
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Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości
w XIX–XXI wieku

S

półdzielczość w różnych jej sferach działania i formach organizacyjnych rozwijała się w ciągu XIX i XX w. jako ruch społeczno–gospodarczy, wspomagający działalność zawodową, zarobkową, ułatwiający prowadzenie gospodarstw domowych,
poprawę warunków mieszkaniowych i zaspokajanie potrzeb kulturalno–oświatowych ludzi mniej zamożnych i biedniejszych, gorzej radzących sobie z zaspokojeniem potrzeb bytowych w warunkach gospodarki kapitalistycznej. Tworzyli ją ludzie
aktywni zawodowo, w sile wieku, mając na celu realizację potrzeb swoich i swoich
rodzin, pozostawiając poza polem widzenia potrzeby ludzi starych, niezdolnych
do pracy1. Z czasem, w miarę kumulowania środków, przy spółdzielniach różnych
typów, pojawiających się w różnych środowiskach (wielkomiejskim, małomiasteczkowym, wiejskim) powstawały placówki społeczno–wychowawcze, służące celom
kulturalnym i oświatowym, np. biblioteki, czytelnie, sale widowiskowe, orkiestry,
amatorskie teatry, z których korzystać mogli nie tylko spółdzielcy, ale i członkowie
ich rodzin, bez względu na wiek. Uczestnictwo w wymienionych formach kultury
wymagało jednak stosunkowo dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Z czasem, gdy ruch spółdzielczy rozwijał się i odnosił sukcesy w różnych krajach, na przełomie XIX i XX w. zaczęły powstawać wizje zmiany tą drogą ustroju
kapitalistycznego, zastąpienia go ewolucyjnym przejściem do bardziej sprawiedliwego ustroju gospodarczo–społecznego, opartego o współdziałanie gospodarcze —
kooperację. Idee te zyskały nazwę pankooperatyzmu i — wedle ich współtwórców — wymagały wychowania nowego człowieka, zdolnego do tworzenia owego
lepszego świata. Ten cel ukierunkował wysiłki propagandowe i wychowawcze
ruchu spółdzielczego na młode pokolenia, pozostawiając ludzi starych poza sferą
zainteresowania. Spółdzielczość, jako ruch społeczny, długo dojrzewała do zainteresowania się problemami ludzi starszych i starych, co związane było z przemianami
demograficznymi w starzejących się społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych,
kryzysem państwa opiekuńczego i kryzysem tradycyjnego modelu patriarchalnej
rodziny wielopokoleniowej, a także przeobrażeniami na rynku pracy absorbującym
w coraz to większym stopniu kobiety. Nowe potrzeby społeczne stały się wyzwaniem dla spółdzielczości, upatrującej w nich szansę ożywienia ruchu, marginali1

Z. Świtalski, Spółdzielczość w świecie do 1918 r., [w:] Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego,
cz. 1: do 1918, red. S. Inglot, ZW CRS, Warszawa 1971, s. 39–82.
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zowanego u schyłku XX stulecia w wielu sferach (jak spółdzielczość: spożywców,
pracy, mieszkaniowa). Na jubileuszowym kongresie 100–lecia Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego, celebrowanym w 1995 r. w dn. 22–23 września w Manchesterze2, w nowy sposób sformułowano zasady i wartości spółdzielcze.
Prekursorami nowoczesnej spółdzielczości były różne wcześniejsze formy zbiorowej aktywności gospodarczej, takie jak m.in. cechy rzemieślnicze, maszoperie rybackie, gwarectwa górnicze, zasadniczo zorientowane na ludzi w sile wieku, czynnych zawodowo. Brały one w opiekę również ich rodziny, ale działo się to wyłącznie
w przypadku śmierci głównego żywiciela i ograniczało się do zabezpieczenia egzystencji wdów i dzieci. Troskę o ludzi starych, w wieku poprodukcyjnym i niezdolnych do pracy, pozostawiały rodzinom lub instytucjom dobroczynności3. Podobnie
było i w Spółce Leśnej Wolny Kadłub na Opolszczyźnie, zawiązanej w XVII w. przez
gospodarzy wsi Kadłub, którzy wykupili się z poddaństwa i prowadzili gospodarkę
wspólnotową.
Prekursorski charakter miała również fundacja ks. Stanisława Staszica pod nazwą
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach, zarejestrowane w 1816 r., chociaż była to jeszcze fundacja filantropijna, ale
ukierunkowana na rozwój gospodarki i działalność społeczno–wychowawczą wśród
miejscowej społeczności lokalnej4. Fundator zadbał o zabezpieczenie potrzeb oświatowych dzieci mieszkańców fundacji hrubieszowskiej, umożliwiając corocznie wyjście
z rodzinnej wsi „w szeroki świat” po naukę dwóch najzdolniejszych młodzieńców,
ale z obowiązkiem zdobycia praktycznego wykształcenia (najlepiej zawodu lekarza,
prawnika, technika) i powrotu na teren Towarzystwa, by spłacać tu dług zaciągnięty
wobec wspólnoty. W ten sposób służyć mieli zabezpieczeniu jej potrzeb i przyczyniać się do postępu cywilizacyjnego. Dochody na edukację pochodziły ze wspólnie
użytkowanej własności: lasów, stawów, karczm, które stanowiły swoisty „fundusz
społeczny”. Był on także wykorzystywany na potrzeby „wspólnego ratowania się
w nieszczęściach”, na przykład na pomoc dla pogorzelców, sierot, starców. Sieroty
oddawano na wychowanie do domów „przyzwoitych rodzin”. Mniej natomiast uwagi poświęcano starcom. Na terenie staszicowskiej fundacji istniał szpital i przytułek,
utrzymywany z owego funduszu społecznego, nie był on jednak otaczany szczególną opieką i uwagą. Przypuszczać można, że znajdowali w nim miejsce ludzie chorzy,
zniedołężniali, starzy, którzy nie mieli żadnej rodziny i nie mogli liczyć na pomoc
krewnych. W Hrubieszowskim Towarzystwie przykładano wielką wagę do dbałości
o bogobojne zachowanie gospodarzy — członków HTR, czyli przestrzeganie przez
nich dekalogu, w którym jest zapisany obowiązek poszanowania i opieki nad starymi i zniedołężniałymi rodzicami. Znaleźć oni winni zatem u swoich dzieci dach
nad głową, opiekę i wyżywienie, przytułek natomiast był raczej przeznaczony dla
różnych kategorii ludzi wędrownych, żebraków czy ofiar nieszczęśliwych wypadków. Takie zabezpieczenie potrzeb opiekuńczych wobec ludzi starych mieściło się
w tradycyjnym pojmowaniu dobroczynności. W Ustawie Towarzystwa przewidziano także bezzwrotne świadczenia o charakterze renty dla samotnych starców, kalek
2

Nowe sformułowanie zasad spółdzielczych, oprac. J. Stolińska–Janic, „Vademecum Spółdzielczości”, maj 1966, nr 6, s. 9–11, tekst Deklaracji spółdzielczej tożsamości, opublikowany w oryginale
w: „ICA News” 1995, nr 5/6, s. 3.
3
S. Inglot, Przedspółdzielcze formy współdziałania w dawnej Polsce, [w:] Zarys historii polskiego
ruchu spółdzielczego..., s. 7–23.
4
H. Brodowska, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, Warszawa 1956, s. 119–121.
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i inwalidów, wywodzących się z kręgów członków Towarzystwa i zamieszkałych
w swoich wioskach rodzinnych, ale ten, kto opuścił swoją wieś i gospodarstwo, tracił
prawo do zapomogi. Wysokość zapomogi obliczano według wartości 10 korców żyta
rocznie, a dla inwalidów wojennych — nawet o 2 korce więcej5.
Inną aniżeli tradycyjna organizację życia społecznego zaproponował Robert
Owen, socjalista utopijny, uważany za jednego z prekursorów spółdzielczości wytwórczej6. Swe rozważania na temat lepszej organizacji społeczeństwa próbował
wcielać w życie w latach 20.–30. XIX stulecia w kolonii zwanej Nowa Harmonia
w New Lanark w Ameryce Północnej. Znajdowało się tam miejsce zarówno dla ludzi w sile wieku, zdolnych do pracy, jak i dla starych, niezdolnych już do samodzielnej egzystencji. Ci ostatni, z tytułu wykonywanej wcześniej pracy, mieli być
otoczeni pomocą ze strony społeczeństwa: mieli otrzymywać bezpłatne mieszkanie,
utrzymanie, opiekę medyczną. Niestety zamysł ten się nie powiódł, podobnie jak falanstery wymyślone przez Karola Fouriera, które nie doczekały się naśladownictwa
i pozostały w kręgu utopii.
Nowoczesny ruch spółdzielczy, rozwijający się od połowy XIX stulecia w ówczesnych krajach wysokorozwiniętych (Anglia, Niemcy, Francja), w polu widzenia
miał przede wszystkim potrzeby ludzi czynnych zawodowo. Różne typy spółdzielni: oszczędnościowo–kredytowe, konsumenckie, rolniczo–handlowe, pracy i wytwórcze, mieszkaniowe, służyć miały prowadzeniu własnego interesu, gospodarstwa rolnego i domowego. Ułatwiały pozyskanie taniego kredytu, chroniąc przed
lichwą, umożliwiały korzystną sprzedaż wytworów własnego warsztatu i gospodarstwa rolnego, zapewniały ubezpieczenie w przypadku nieszczęścia, wspólny
i tańszy zakup niezbędnych środków produkcji, żywności i artykułów codziennego
użytku, przyczyniały się do stworzenia miejsc pracy, ułatwiały zdobycie wygodnego mieszkania za stosunkowo niewielką opłatą. Z biegiem czasu i dzięki zgromadzonym środkom zamożniejsze spółdzielnie rozwijały działalność społeczno–
oświatową i kulturalną, adresowaną do grona członków i ich rodzin. Trudno byłoby
jednak znaleźć specjalną ofertę propozycji dla ludzi starych, którzy formalnie nie
byli nawet członkami spółdzielni. Pozostawali oni w kręgu rodziny, zobowiązanej
do troski o swych seniorów i ewentualnie dalszych krewnych. Ci, którzy nie mieli
rodziny lub nie mogli liczyć na jej wsparcie, nie posiadali stosownych dochodów
zapewniających opłacenie potrzeb bytowych i usługi, stawali się podopiecznymi
różnych przytułków, schronisk i noclegowni.
Szeroką działalność wspomagającą spółdzielczość spożywców, bardzo bliską
i pomocną w prowadzeniu gospodarstwa domowego, rozwinęła na przełomie
XIX i XX w. Angielska Liga Kooperatystek, założona w 1883 r. Stała się ona wzorem
do naśladowania dla wielu lig narodowych, które po latach, w 1921 r., utworzyły
Międzynarodową Ligę Kooperatystek, krzewiąc w świecie dokonania angielskich
prekursorek7. Angielska Liga Kooperatystek zwróciła uwagę nie tylko na doraźne
potrzeby uczestnictwa w kulturze, przejawiające się np. w organizowanych w salach widowiskowych, amatorskich występach artystycznych i koncertach, lecz również na potrzebę rekreacji. Zatroszczyła się o wspólne organizowanie letnisk dla
5

H. Brodowska, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie..., s. 119.
J. Górski, Robert Owen — w dwusetną rocznicę urodzin, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”
1971, nr 4, s. 11–15; M. Orsetti, Karol Fourier apostoł pracy radosnej, Warszawa 1927.
7
Z. Chyra–Rolicz, Związki ruchu emancypacji kobiet ze spółdzielczością na ziemiach polskich przed
1939 r., Warszawa 1993, s. 30–33.
6
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członków spółdzielni, z których mogli korzystać także seniorzy, oraz o powstanie
domów dla rekonwalescentów i ozdrowieńców po ciężkich chorobach. Ta ostatnia
inicjatywa skierowana była jednak głównie do ludzi w wieku produkcyjnym, niezdolnych czasowo do pracy. Umożliwiała im szybszy powrót do zarobkowania.
Na tle ówczesnych zwyczajów, które przeżywanie starości sytuowały w kręgu
rodziny lub w przytułku, istotne novum stanowiły inicjatywy belgijskiej robotniczej spółdzielczości spożywców, rozwijającej się w tzw. systemie gandawskim i silnie powiązanej z partią socjaldemokratyczną. W Gandawie w latach 70.–80. XIX w.
rozwijała się wśród miejscowych tkaczy spółdzielnia spożywców z własną piekarnią mechaniczną, która z czasem zmonopolizowała wypiek chleba (wówczas podstawowego pożywienia warstwy robotniczej) i wpłynęła na obniżenie jego ceny,
czym zyskała rzesze nowych członków. W spółdzielni tej zatroszczono się o ludzi
starych i niezdolnych do pracy, wprowadzając swoiste zabezpieczenie socjalne dla
wysłużonych członków. Po 20 latach członkostwa mogli oni otrzymać zaopatrzenie
emerytalne w postaci bonów na chleb. Taka bezpłatna aprowizacja umożliwiała
przeżycie starszego już człowieka wraz z rodziną. W spółdzielni udzielano też zapomóg członkom niezdolnym do pracy i rekonwalescentom, w postaci bezpłatnej
aprowizacji przez sześć tygodni. Po latach, gdy system gandawski okrzepł, dorobił
się robotniczych domów kultury („pałaców czasów nowych”), a nawet własnego
dziennika „Vooruit” („Naprzód”), i był widoczny w życiu społecznym Belgii, grono
polskich studentów skupionych w Brukseli w stowarzyszeniu im. Joachima Lelewela z zachwytem obserwowało tamtejsze instytucje społeczne i zdobycze socjalne,
wypracowane własnymi siłami zainteresowanych ideą kooperacji, by w przyszłości
podjąć próbę adaptacji tych wzorów w Polsce. Uboga studentka Maria Dąbrowska
korzystała tam z dobrodziejstwa taniej stołówki i innych udogodnień bytowych, informując czytelnika prasy spółdzielczej o wielkich możliwościach spółdzielczości8.
Maria Orsetti przypomniała Obrazki z przedwojennego życia spółdzielczego w Belgii9.
W Polsce w okresie zaborów, a także i po odzyskaniu niepodległości starość
przeżywano, podobnie jak w innych krajach, w sferze prywatnej, wśród rodziny lub
zdając się na pomoc instytucji dobroczynności. Na początku XX w. wraz z rozwojem na ziemiach polskich ruchu stowarzyszeniowego dostrzec można pojawienie się
myślenia o spokojnej starości dożywanej po pracowitym życiu w domu zbudowanym wspólnym wysiłkiem i na koszt samych zainteresowanych, zorganizowanych
najczęściej w kręgu zawodowym. W inicjatywach tych przodowała Galicja, gdzie
wiele stowarzyszeń — związków zawodowych i organizacji profesjonalnych — zapowiadało w statutach budowę domu dla wysłużonych pracowników. Przykładem
takiego przedsięwzięcia stała się przedstawiona w innym artykule fundacja Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie i aktywność Pogonowskiej, kierującej budową
domu dla wysłużonych nauczycielek, oddanego do użytku w 1902 r.10

8
J. Wojciechowska, Maria Dąbrowska — jej związki ze spółdzielczością, Warszawa 1984, s. 31,
38–44.
9
M. Orsetti, Przedwojenne obrazki z belgijskiego życia spółdzielczego, Warszawa 1918; eadem, Socjaldemokratyczne kooperatywy belgijskie, Warszawa 1921, s. 10–32; eadem, Socjalizm a kooperatywy belgijskie, Warszawa 1921.
10
M. Piotrowska–Marchewa, „Myśląc o ciężkiej i smutnej starości niezdolnych już do pracy nauczycielek...”. Kwestia „weteranek oświaty” w działalności Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie
w latach 1873–1913, w niniejszym tomie, s. 269–278.
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Podobny zamiar udało się także zrealizować w przededniu I wojny światowej
w Krakowie c. k. manipulantkom (urzędniczkom) pocztowym. W latach 1913–
1914 Towarzystwo Budowlane Urzędniczek Pocztowych (spółdzielnia mieszkaniowa) zbudowało z poparciem miejscowego społeczeństwa dom–hotel dla pracownic,
które wcześniej wniosły odpowiednie udziały członkowskie i wspólnie jako spółdzielnia zaciągnęły kredyt. Dom przy ul. Sołtyka 4 przeznaczony był w zasadzie dla
pracownic niezamężnych, ale przewidywano możliwość pozostania w nim także
wysłużonych urzędniczek w wieku emerytalnym11. W domu znajdowały się indywidualne pokoje oraz część wspólna: kuchnia, pralnia i jadalnia — służąca także w miarę potrzeby za salę widowiskową. Nie było możliwe prowadzenie tu życia rodzinnego. Panie, które zakładały rodzinę, opuszczały wspólny dom, zwalniając miejsce dla
następnych oczekujących. Była to więc udana próba rozwiązania problemów mieszkaniowych i bytowych kobiet samotnych12, stających w pewnym wieku wobec perspektywy starości. Należały do nich m.in. współzałożycielka Towarzystwa i organizatorka przedsięwzięcia budowlanego Władysława Habichtówna oraz jej pomocnica
i przyjaciółka Zofia Kolpa13. Podobnie jak wiele innych samotnych pracownic pocztowych dożyły one tam końca swych dni, mogąc liczyć na pomoc i opiekę w potrzebie.
Po odzyskaniu niepodległości, a zwłaszcza po ustabilizowaniu waluty w 1924 r.
nastąpił szybki rozwój różnych form spółdzielczości i ujednolicanie ich struktur organizacyjnych. Tak jak poprzednio, spółdzielczość ukierunkowana była na potrzeby
ludzi w sile wieku, aktywnych zawodowo, tworzących i utrzymujących swoje rodziny (możliwie racjonalnie i małym kosztem). Dużą akcję propagandową i działalność
społeczno–wychowawczą adresowaną do kobiet–gospodyń domowych i matek rozwijał w tym okresie Związek Spółdzielni Spożywców „Społem”, ale trudno doszukać
się w niej oferty dla seniorów14. Kobiety zachęcano do członkostwa w spółdzielniach,
do robienia w nich zakupów, reklamowano w prasie spółdzielczej produkty wytwórni spółdzielczych, jak mydło Jeleń, majonez z Kielc, przetwory owocowe z Dwikozy,
konserwy rybne z Gdyni. Propagowano oszczędność, a w październiku organizowano specjalne konkursy dla oszczędnych, w których mogli uczestniczyć oczywiście ludzie w różnym wieku, także seniorzy żyjący przy rodzinie lub prowadzący
samodzielnie gospodarstwo domowe, ale to nie oni stanowili zasadniczą klientelę
spółdzielni. Przed ludźmi starszymi, sprawnymi mentalnie i ruchowo, otwierało się
pole pracy społecznej w komitetach członkowskich, działających przy spółdzielniach
spożywców, chociaż nie było ono oczywiście zarezerwowane tylko dla nich.
Nawet spółdzielcza organizacja kobieca, Liga Kooperatystek w Polsce, utworzona w 1935 r., odwoływała się do „czynnych kooperatystek”, a więc kobiet w sile
wieku, aktywnych społecznie w domu i różnych stowarzyszeniach, rzadziej jeszcze
zawodowo, i to przede wszystkim one znalazły się w jej szeregach. Liga, razem

11
Archiwum Państwowe, Kraków (dalej cyt. AP Kr), Izba Przemysłowo–Handlowa Krakowska, pudło 213, poszyt: Towarzystwo Urzędniczek Pocztowych (Kraków), Statut Towarzystwa
Budowlanego Urzędniczek Pocztowych, Kraków 1913, s. 1–2.
12
Więcej o tym: Z. Chyra–Rolicz, Wielkie damy polskiej spółdzielczości, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. W. Wrzesiński,
M. Masnyk, K. Kawalec, Toruń 2011, s. 564–565.
13
A. Brożkowska, Władysława Habichtówna. Solidarność albo śmierć, [w:] Krakowski szlak kobiet.
Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. 2, red. E. Furgał, Kraków 2010, s. 148–149.
14
W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. 2: 1918–1939, Warszawa 1980,
s. 261–266.
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ze Związkiem Pań Domu i Instytutem Gospodarstwa Domowego, organizowała pokazy nowoczesnego na owe czasy sprzętu gospodarstwa domowego, prowadziła
poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia, krzewiła zasady higieny, popularyzowała nawyk oszczędzania i planowania domowych budżetów15. Wprowadzanie
tych modernizacyjnych zmian w gospodarstwie domowym miało pewien wpływ
także na poprawę warunków życia w rodzinie starszych jej członków, ale trudno
przedstawić go w sposób wymierny, zwłaszcza że zasięg tej pionierskiej pracy społeczno–wychowawczej nie był duży. W kręgu kobiet związanych z warszawskim
osiedlem WSM na Żoliborzu podjęto u schyłku lat 30. XX w. próbę organizowania
wspólnymi siłami taniego letniska nad jeziorem Narocz na pograniczu Wileńszczyzny i Białorusi, z którego skorzystać mogły osoby w różnym wieku, rodziny i samotni16. LKwP wyraźnie naśladowała wzory angielskich entuzjastek spółdzielczości, nie zdołała jednak rozwinąć tak szerokiej działalności jak one, co spowodowane
było stosunkowo krótkim okresem działalności przed II wojną światową i znacznie
skromniejszymi możliwościami materialnymi oraz szukaniem oparcia w silniejszych i zamożniejszych spółdzielniach spożywców.
W środowisku wielkomiejskim troska o potrzeby kulturalne ludzi starszych
przejawiać się mogła w tzw. osiedlach społecznych, projektowanych w okresie międzywojennym przez zorientowanych lewicowo urbanistów. Na polskim gruncie
pionierskim przykładem takiej wspólnoty stały się żoliborskie osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozbudowywane w latach 20. i 30. XX w. Wśród
jej działaczy, najczęściej lewicowej orientacji (PPS, KPP), adaptowano do krajowych
warunków wzory wypracowane w kręgu robotniczej spółdzielczości belgijskiej i angielskiej, pączkującej różnymi przedsięwzięciami spółdzielczymi (spółdzielnia spożywców, turystyczno–wypoczynkowa, pracy, bank „Społem”)17. Dużą uwagę poświęcano także organizacji życia kulturalnego mieszkańców osiedla, zaspokajaniu
ich rozmaitych potrzeb duchowych. W 1927 r. powstało Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy Lokatorów WSM „Szklane Domy”. W jego ramach funkcjonowała biblioteka, odbywały się występy artystyczne, odczyty, oferowano też inne formy rozrywki, np. osiedlowe kino. Zdobywaniu wiedzy służyła Wolna Wszechnica Robotnicza,
stanowiąca część Uniwersytetu Ludowego, oraz Studium Pracownika Społecznego.
Występował Teatr im. Stefana Żeromskiego. W Stowarzyszeniu działały także różne
kluby zainteresowań (fotoklub, klub kobiet, nauki jęz. esperanto, artystów–plastyków i innych oraz literatów „Czapka Frygijska”). W ich zajęciach uczestniczyć mogli
ludzie w różnym wieku, także sprawni, poruszający się samodzielnie seniorzy. Ten

15

Z. Chyra–Rolicz, Liga Kooperatystek w Polsce (1935–1939). Organizacja kobieca?, [w:] Działaczki
społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku
(na tle porównawczym), t. 2, red. A. Janiak–Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa
2009, s. 145–148; T. Kulak, Instytucjonalne organizowanie gospodarstwa domowego przez Związek
pań Domu w latach 1930–1939, [w:] Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona Góra 2012, s. 173–175, 184–185.
16
Z. Chyra–Rolicz, Wzory rekreacji propagowane przez spółdzielczynie w Polsce międzywojennej,
[w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001, s. 448–451.
17
S. Tołwiński, Wspomnienia 1895–1939, Warszawa 1970, s. 189–194; A. Próchnik, „Szklane Domy” — jak zostały pomyślane i zrealizowane, „Życie WSM” 1936, nr 12, s. 27; E. Mazur,
WSM — eksperyment kultury robotniczej, msp, s. 7–10; Z. Chyra–Rolicz, BURZYMY — TWORZĄC. Spółdzielczość robotnicza na ziemiach polskich do 1939 r., 1991, s. 121–125.

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

Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości w XIX–XXI wieku

431

sposób podtrzymywania aktywności intelektualnej ludzi starszych i starych, kontynuowany będzie w przyszłości w PRL w spółdzielczych osiedlach mieszkaniowych
i tzw. uniwersytetach trzeciego wieku.
W środowisku wiejskim spółdzielczość służąca pomocą w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (głównie kredytowo–oszczędnościowa, rolniczo–handlowa,
mleczarska, parcelacyjna, elektryfikacyjna) również zyskiwała akceptację gospodarzy i ich rodzin. W 20–leciu międzywojennym początkowo co trzeci gospodarz,
a u schyłku międzywojnia nawet co drugi należał do jakiejś spółdzielni18. W 1934 r.
szacowano, że ok. 1,2 mln chłopów należało do różnych kooperatyw, a bywało, że
nawet do kilku naraz19. Krzewieniem spółdzielczości zainteresowanych było wiele
organizacji, m.in. kółka rolnicze różnej orientacji, koła gospodyń wiejskich, towarzystwa ziemiańskie i włościańskie, izby rolnicze. W polu widzenia miały przede
wszystkim gospodarujących na roli i gospodynie wiejskie20, nie poświęcając szczególnie uwagi ludziom starym, żyjącym przy rodzinie „na dożywociu” u syna lub
córki bądź w przytułku. Rzecz charakterystyczna, wyżej wzmiankowane organizacje zajmowały się propagowaniem nowoczesnych sposobów gospodarowania,
upraw, mleczarstwa, ogrodnictwa i jajczarstwa — a więc sposobami zwiększenia
dochodowości zarówno posiadłości ziemskich, jak i gospodarstw chłopskich. Organizacje wiejskie więcej uwagi poświęcały propagowaniu zasad higieny, racjonalnego
żywienia, zdrowego wychowywania dzieci i młodzieży, zachęcaniu do rozwijania
różnych „przemysłów domowych” — tkactwa, koronkarstwa, haftu, snycerki, garncarstwa, aniżeli trosce o ludzi starych i niezdolnych do pracy. W tym kierunku szła
też praca społeczno–wychowawcza Instruktoratów Kobiecych Związku Spółdzielni
Rolniczych i Zarobkowo–Gospodarczych (i jego oddziałów terenowych), organizacji
powstałej pod wpływem polityki interwencjonizmu państwowego, jednoczącej organizacje spółdzielni rolniczych w celu krzewienia różnych form kooperacji na wsi21.
W spółdzielczości szansę awansu cywilizacyjnego młodego pokolenia polskiej
wsi upatrywał ruch ludowy i młodowiejski, a zwłaszcza Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”22. Nie przypadkiem entuzjasta agraryzmu Stanisław Thugutt zwięzły
program działania w tym kierunku zatytułował Listy do młodego przyjaciela (1929).
Bowiem to ludzie młodzi, umiejętnie pokierowani, pełni wiary we własne siły i możliwości, mogliby dokonać swoistego skoku cywilizacyjnego, by wydobyć wieś z zacofania i stworzyć sobie tam miejsca pracy i godziwego życia. W tym programie również nie dostrzegano potrzeb ludzi starych i niezdolnych do pracy. Pozostać mieli
w cieniu, w domowym zaciszu, licząc na bogobojne wychowanie dzieci i wnuków,
zobligowanych przykazaniem boskim do czci i opieki nad rodzicami i dziadami.
Prekursorski charakter w środowisku wiejskim miały spółdzielnie zdrowia organizowane przez Ignacego Solarza, twórcę Uniwersytetu Ludowego, działającego
początkowo w Szycach pod Krakowem, a następnie w Gaci Przeworskiej. Mieszkańcy wsi Markowej (woj. rzeszowskie), w której powstała taka spółdzielnia w la18

J. Borkowski, Chłopi w spółdzielniach, [w:] Historia chłopów polskich, t. 3, red. S. Inglot, Warszawa 1980, s. 298.
19
Ibidem.
20
Ibidem, s. 296–302.
21
W. Rusiński, Zarys historii..., s. 125–126, 131, 136, 190, 204, 215–216, 243; Z. Chyra–Rolicz,
Związki ruchu emancypacji kobiet..., s. 410–413.
22
W. Rusiński, Zarys historii..., s. 244–245; S. Jarecka–Kimlowska, Młodzież na rzecz postępu wsi,
Warszawa 1978, s. 17–44.
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tach 30. XX w., wspólnym kosztem utrzymywali lekarza, który zobowiązany był
do świadczenia opieki zdrowotnej członkom spółdzielni i ich rodzinom, w tym
także i starcom23. Na tle ówczesnego stanu zdrowotności, zwłaszcza terenów wiejskich, leczenia za pomocą środków tzw. medycyny ludowej lub praktyk znachorskich i praktyki pozostawiania ludzi starych i chorych własnemu losowi, inicjatywa
z Markowej była niewątpliwie symptomem postępu, podobnie jak działalność jeszcze kilku podobnych placówek, organizowanych przy pomocy miejscowych spółdzielni: spożywców, rolniczych, mleczarskich, Kas Stefczyka.
W okresie II wojny światowej polska spółdzielczość się utrzymała, chociaż z bardzo ograniczonymi możliwościami działalności, jedynie na terenie Generalnego
Gubernatorstwa. Wprawdzie została wciągnięta w machinę gospodarki wojennej
III Rzeszy, zdołała jednak rozwinąć na szeroką skalę akcję opiekuńczą wobec społeczeństwa, poddanego terrorowi okupacyjnemu i reglamentowaniu żywności24. Legalnie działające spółdzielnie stały się oparciem dla ruchu oporu różnej orientacji,
głównie AK i BCh. W spółdzielniach znajdowali zatrudnienie liczni uciekinierzy, ludzie ukrywający się, zagrożeni wywozem na przymusowe roboty itp. „Lewe” kenkarty (dowody tożsamości) i kasy prowadzone w spółdzielniach umożliwiły przetrwanie wielu tysiącom ludzi, chociaż trudno tutaj o dokładne liczby. Spółdzielczość
(zwłaszcza spożywców) rozwinęła na szeroką skalę akcję zaopatrywania w deputaty żywnościowe ludzi kultury i nauki, twórców zasłużonych dla kultury narodowej,
nauczycieli. Wśród korzystających było wielu ludzi w starszym, podeszłym wieku,
pozbawionych w warunkach okupacyjnych możliwości zarobkowania. Z pomocy
spółdzielców korzystali też m.in. Helena Mniszkówna, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski i wielu innych, których trudno już dziś zliczyć25.
W Polsce powojennej w pierwszych latach odbudowy i budowy podstaw
ustroju socjalistycznego władze programowo stawiały na młodzież, postulując
wychowanie młodego człowieka „jutra”, nieobciążonego miazmatami „ustroju
burżuazyjnego”, wierzącego w socjalizm. Z życia politycznego i publicznego eliminowano ludzi „starej daty”, zwłaszcza zaangażowanych w działalność prawicową, narodową, katolicką i orientację prolondyńską podczas okupacji. Z dawną
spółdzielczością II RP, a zwłaszcza ze Związkiem „Społem” (który wyszedł z wojny znacznie wzmocniony organizacyjnie, ciesząc się popularnością w społeczeństwie) nastąpiła polityczna rozprawa, eliminowano tradycje pankooperatyzmu,
z bibliotek usuwano pisma Edwarda Abramowskiego, Karola Gida i innych „nieprawomyślnych” myślicieli. Spółdzielczość włączono w centralnie planowaną gospodarkę nakazowo–rozdzielczą, co skutkowało obumieraniem z czasem tradycji
dobrowolności zrzeszania się, samorządności wewnętrznej, demokracji. W powojennych przeobrażeniach ustrojowych, spółdzielczość — w myśl dogmatu Hilarego Minca — uznano za bardzo ważny sektor gospodarki tzw. „uspołecznionej”
narodowej, stawianej co prawda niżej aniżeli sektor gospodarki państwowej, ale
znacznie wyżej aniżeli sektor „drobnokapitalistyczny”, przeznaczony do stopniowej likwidacji w państwie budującym socjalizm. Spółdzielczości stworzono duże
możliwości rozwoju, wspierano materialnie i powierzano do wykonania poważne
23

W. Rusiński, Zarys historii..., s. 188–189.
H. Trocka, Spółdzielczość polska w kampanii wrześniowej i antyhitlerowskim ruchu oporu na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Warszawa 2004, s. 39–55.
25
M. Dąbrowska, List do Redakcji, [w:] „Społem” 1956, nr 23/24, s. 164; H. Trocka, op. cit.,
s. 40–43.
24
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Tabela 1. Zatrudnienie emerytów i rencistów. Stan w dniu 31 grudnia
Wyszczególnienie

1980

1985

1986

1987

1988

Ogółem

96149

131171

144923

155427

164067

Spółdzielczość wiejska:

12465

20500

23736

25168

26532

13148

15188

16030

17317

2584

2978

3320

3558

1775

2063

2181

2206

748

24

34

36

5

1742

2969

3473

3601

3446

Spółdzielczość miejska:

83684

110671

121187 1320259

137535

CZ S–pni Spożywców „Społem”

14630

19800

21773

22434

23332

3468

6221

6990

7492

7486

b

13383

14687

15744

16058

6431

70170

76452

81837

2791

2734

2939

3407

CZS „Samopomoc Chłopska”
CZMl (Spółdzielni Mleczarskich)

9975

Centrala Sp–ni Ogrodn. i Pszczelarskich
CZ Roln. S–pni Produkcyjnycha
KZRKiOR (Krajowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych)

CZ S–pni Budownictwa Mieszkaniowego
CZ Spółdzielczości Pracy
CZ Spółdzielni Inwalidów
CZ Spółdzielni Niewidomych

8316

55721

CZ S–pni Rękodz. Lud. i Artyst.
„Cepelia”

—

611

665

750

830

CZ Spółdzielni Budowlanych

—

437

626

761

754

CZ Rzemiosła

631

1092

1344

1411

1271

S–pnie zrzeszone w NRS

918

1973

2198

2276

2560

w tym RSW „Prasa–Książka–Ruch”

906

1926

2151

2229

2436

a

b

W latach 1985–1988 dane nie obejmują emerytów i rencistów zatrudnionych w spółdzielniach produkcyjnych.
Łącznie z CZ Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”.

Źródło: Spółdzielczość w liczbach, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 24, tab. 12.

zadania (kolektywizacja, udział w rozwoju gospodarki żywnościowej, organizacja
handlu „uspołecznionego” i usług bytowych, budownictwo mieszkaniowe, tworzenie nowych miejsc pracy).
W ciągu powojennych dziesięcioleci spółdzielczość stała się poważnym pracodawcą, zatrudniając w 1988 r. ogółem 1 996 310 ludzi, z czego na spółdzielczość
wiejską przypadało 791 418, a na spółdzielczość miejską 1 204 89226. Wśród zatrudnionych byli ludzie w różnym wieku: młodociani, emeryci i renciści. Dwie ostatnie
kategorie pracowników, liczone łącznie, stanowiły w tej armii pracujących w 1988 r.
8,2%27. Tabela 1 przedstawia zatrudnienie emerytów i rencistów w ostatniej deka-

26
27

Spółdzielczość w liczbach, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 19, tab. 9.
Jak wyżej, s. 19, tab. 9 i s. 24, tab. 12.
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dzie PRL w różnych branżach spółdzielczych, zorganizowanych w centralnych
związkach (CZ) spółdzielni. Niestety, przytoczone dane są zagregowane, nie mamy
więc statystycznie wydzielonej kategorii rencistów, którymi mogli jednak być też
ludzie jeszcze stosunkowo młodzi.
Spółdzielczości pozostawiono także organizację zatrudnienia ludzi niepełnosprawnych, których bardzo wielu było w powojennych latach. Skutkowało to rozwojem spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych, skupiających głównie ludzi
w wieku produkcyjnym. Tworzono przy nich gabinety lekarskie i rehabilitacyjne,
umożliwiając pracownikom, ich rodzinom i emerytom korzystanie ze stosunkowo
lepszej specjalistycznej opieki medycznej aniżeli w powszechnej służbie zdrowia.
Tabela 2. Rehabilitacja zawodowa w CZSI i CZSN w 1988 r.
Wyszczególnienie

CZSI

CZSN

Zatrudnienie ogółem

251727

19012

74,2

65

Inwalidzi w % ogółu zatrudnionych
Ośrodki sanatoryjne
Przychodnie rehabilitacyjne przy związkach spółdzielni
Przychodnie rehabilitacyjne przyzakładowe i międzyzakładowe

6

—

17

—

408

—

Źródło: Spółdzielczość w liczbach, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 84, tab. 50 i s. 65, tab. 51.

Wysiłek organizacyjny i inwestycyjny spółdzielczości skierowany był przede
wszystkim na potrzeby ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Wszyscy pracownicy „sektora spółdzielczego”, niezależnie od formalnego statusu członka spółdzielni bądź tylko zatrudnionego, korzystali z powszechnego w PRL zaopatrzenia
emerytalnego z tytułu wykonywanej pracy, opłacając składki na ten cel. Spółdzielczość nie tworzyła własnych funduszy emerytalnych. Ludzi starych (emerytów
i rencistów) obejmowały też różne świadczenia z funduszu socjalnego ich zakładów
pracy: zapomogi (najczęściej bezzwrotne), paczki świąteczne, dopłaty do wczasów,
refundacja uczestnictwa w imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych, wycieczkach
itp. W skali ogólnokrajowej wartość tych świadczeń była znaczna, chociaż dla indywidualnego gospodarstwa domowego pracownika lub seniora stanowiła raczej
sympatyczny gest wspólnoty aniżeli liczącą się pomoc materialną.
Przy spółdzielniach, zwłaszcza konsumenckich (spożywców, GS „SCh”) oraz
pracy, istniały koła emerytów. Ludzie starsi mogli również udzielać się społecznie
w komitetach członkowskich spółdzielni. W 1988 r. w polskiej spółdzielczości istniały ogółem 90 672 komitety członkowskie, skupiające 336 tys. członków28. Niestety,
nie mamy danych dotyczących ich wieku i statusu. Spółdzielczość mieszkaniowa,
odradzająca się po przełomie październikowym 1956 r., tworzyła w swoich osiedlach kluby seniora, stanowiące miejsca dziennego pobytu emerytów, gdzie wieść
mogli życie towarzyskie, czytać gazety i grać w szachy.
Spółdzielczość prowadziła własne kluby, świetlice, a nawet współfinansowała
domy kultury, w których istniały różne kółka zainteresowań i organizowano im28

Statystyka spółdzielni, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 17, tab. 6.
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Tabela 3. Działalność socjalna w niektórych organizacjach spółdzielczych finansowana z zakładowego funduszu socjalnego w 1988 r.
Wyszczególnienie

Korzystający z pomocy
rzeczowej i finansowej

Wydatki w mln zł na pomoc
rzeczową i finansową

CZS „Samopomoc Chłopska”

61569

18

CZSMl

14598

13

CSOiP

7976

6

KZRKiOR

5958

12

CZSS „Społem”

68612

33

CZSBM

11375

7

CZSP

252

32

CZSI

124

9

CZSRLiA „Cepelia”

372

1

CZSB [Budowlanych]

92

1

CZRzemiosła

52

—

S–pnie zrzeszone w NRS

9071

6

RSW „Prasa–Książka–Ruch”

8820

6

Źródło: Spółdzielczość w liczbach, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 90, tab. 55.

prezy otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Jedyną przeszkodą dla seniorów mógł być stan zdrowia uniemożliwiający wyjście z domu.
U schyłku XX stulecia w krajach wysokorozwiniętych gospodarczo pojawiły się
nowe potrzeby społeczne, w których zaspokajaniu spółdzielczość dostrzegła szansę
na własny rozwój, na pobudzenie ruchu spółdzielczego, zorientowanego przecież
na wspólne rozwiązywanie problemów społecznych. Owe nowe wyzwania uznać
należy za skutek szybkiego starzenia się społeczeństw i stopniowego załamywania
się kosztownego systemu opieki społecznej, gwarantowanej przez państwa. W latach 90. XX stulecia w niektórych krajach wysokorozwiniętych, jak Japonia, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, udział ludzi starszych (powyżej 65 lat) w populacji
wynosił już ok. 15% i miał tendencję rosnącą. Stwarzało to przestrzeń dla nowego
typu działalności różnych organizacji samopomocowych i spółdzielczych29. Od lat
70. XX w. dał się zaobserwować ruch tworzenia tzw. spółdzielni alternatywnych,
podejmujących pracę poza tradycyjnymi sferami działania spółdzielczego, w takich
dziedzinach jak organizacja różnych usług opiekuńczych, socjalnych, medycznych
(dla dzieci, chorych i osób starszych), edukacji, rekreacji i turystyki oraz aktywizacji
zatrudnienia ludzi wykluczanych z rynku pracy30.

29
Z. Chyra–Rolicz, Spółdzielnie usług socjalnych szansą rozwoju sektora społecznej gospodarki rynkowej, „Vademecum Spółdzielczości” 1997, nr 7, s. 50, 51.
30
J. Stolińska–Janic, Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej, Warszawa 1992,
s. 2.
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Tabela 4. Działalność kulturalno–oświatowa w niektórych organizacjach spółdzielczych
w 1988 r.
Wyszczególnienie
CZS „Samopomoc Chłopska”

Kluby

Świetlice

Biblioteki
i księgozbiory

4138

—

1321

CSOiP

—

36

106

KZRKiOR

—

4661

1266

55

185

—

447

829

320

CZSP

55

431

932

CZSI

23

161

119

CZSI

10

34

29

1

25

59

CZSS „Społem”
CZSBM

CZSRLiA „Cepelia”

Źródło: Statystyka spółdzielni, NRS GUS, Warszawa 1989, s. 86–87, tab. 53.

W sferze opieki socjalnej, zwłaszcza nad ludźmi starszymi, ciekawymi doświadczeniami u schyłku XX w. mogła poszczycić się Japonia, gdzie potrzeby seniorów
zaczęły dostrzegać i zagospodarowywać w miastach spółdzielnie spożywców
i wspólnot robotniczych, na terenach wiejskich zaś spółdzielnie rolnicze. Postępująca nieodwracalnie aktywizacja zawodowa kobiet wywołała duże zapotrzebowanie
na różnorodne usługi dla gospodarstwa domowego, m.in. organizację opieki pozaszkolnej nad dziećmi oraz opieki nad ludźmi starszymi. Dziedziny te były tradycyjnie w gestii kobiet pozostających w domu. Poważne ograniczenie wydatków
z budżetu państwa przeznaczonych na opiekę społeczną zmusiło zainteresowanych
korzystaniem z niej do nowej organizacji tej sfery usług. W ten sposób w szybko
starzejącym się społeczeństwie powstało duże pole do działania dla różnego typu
spółdzielni medycznych i usług socjalnych oraz organizacji społecznych nieobliczonych na zysk (NPO), które zaczęły także zagospodarowywać dziedzinę potrzeb
kulturalnych, rekreacji i edukacji. Ludzie starsi stawali się nie tylko beneficjentami
tak organizowanej pomocy społecznej, lecz również jej udziałowcami jako członkowie–udziałowcy spółdzielni medycznych, socjalnych czy domów opieki31. Podobne
samopomocowe, spółdzielcze rozwiązania narastającego problemu zapewnienia
opieki ludziom starym rozwijały się i w innych krajach (zwłaszcza Włochy, Wielka
Brytania, Szwecja), otwierając nowe pola działania dla spółdzielni i tworząc nowe
miejsca pracy dla ludzi aktywnych zawodowo32.
Nowe sformułowanie zasad spółdzielczych, przyjęte na jubileuszowym Kongresie MZS w 1995 r., akcentowało nieznaną wcześniej (choć praktykowaną od początku ruchu) zasadę 7 — troski o społeczność lokalną, zwaną u nas potocznie zasadą
31

H. Ishizuka, The New Trends of the Cooperative Movement in Japan. The Scheme of Japan’s Social
Economy, Instytut Spółdzielczości Spożywców, Tokio 1996, [masz. powielony]; A. Kurimoto,
Co–operative Response to the Aging Society: Japan’s Case, Japońskie Towarzystwo Studiów Spółdzielczych, Tokio 1996, [masz. powielony].
32
Z. Chyra–Rolicz, Spółdzielnie usług socjalnych..., s. 52–65.
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lokalności. Nakłada ona na spółdzielnie obowiązek podejmowania działań na rzecz
stałego rozwoju swego społecznego otoczenia33 w szeroko rozumianym znaczeniu:
gospodarczym, przyrodniczo–ekologicznym, społecznym, kulturowym. W praktyce oznacza podejmowanie pracy na rzecz rozwoju środowiska, przyczynianie się do
podniesienia gospodarczego regionów słabiej rozwiniętych, poprawy warunków
życia ich mieszkańców, aktywizację zawodową różnych grup ludzi wykluczonych
społecznie: długotrwale bezrobotnych, emigrantów i uchodźców, kobiet i młodocianych, a także ludzi starszych wiekiem (w wieku 55 lat i więcej), których szanse
na rynku pracy są nikłe. Te kategorie ludzi miały być beneficjentami spółdzielni socjalnych podejmujących różną działalność zarobkową, wykorzystującą umiejętności
swych członków. Dodatkową zaletą tego typu przedsiębiorstw funkcjonujących we
współczesnym świecie postępującej alienacji społecznej byłoby nawiązywanie więzi
międzypokoleniowych pomiędzy ludźmi w różnym wieku. Wobec zjawiska wydłużania się życia ludzkiego stwarzałoby to szanse przedłużenia aktywności zawodowej i społecznej dla ludzi starszych, oczywiście cieszących się dobrym zdrowiem.
Przeobrażenia ruchu spółdzielczego u schyłku XX w. były uważnie obserwowane w Polsce, jako szansa ożywienia tradycyjnych form organizacyjnych i sfer
działalności spółdzielczości. Jednak na samym początku transformacji ustrojowej,
ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r.34 (zwaną „specustawą”), postawiono w stan likwidacji PRL–owską strukturę związków spółdzielni (centralnych, wojewódzkich,
branżowych i ogólnokrajowych), tworzoną przez dziesięciolecia, dostosowaną do
funkcjonowania w gospodarce centralnie planowanej, na przekór doświadczeniom
z koncentracją przedsiębiorstw spółdzielczych w gospodarce wolnorynkowej. Skutkowało to z czasem marginalizacją roli spółdzielczości w gospodarce narodowej,
znaczną utratą majątku, likwidacją tysięcy spółdzielni i zmniejszeniem się szeregów
spółdzielców (z ok. 15 mln do ok. 8 mln), zanikiem bądź poważnym zmniejszeniem
się pełnienia funkcji społecznych przez podstawowe spółdzielnie. Bogata i różnorodna działalność socjalna oraz kulturalno–oświatowa pozostała wspomnieniem.
Transformacja ustrojowa przyniosła nowe problemy gospodarcze i społeczne,
jak np. zjawiska trwałego bezrobocia, wykluczenia społecznego, deklasacji, które
próbuje się ograniczać w nawiązaniu do wzorów spółdzielni pracy, zwanych socjalnymi. Od początku XXI w. podejmowane są starania mające na celu adaptację w Polsce takich wzorów z krajów wysokorozwiniętych gospodarczo (Szwecja,
W. Brytania, Włochy). W 2006 r. sejm uchwalił odpowiednią ustawę, następnie nowelizowaną w 2008 r., co przyspieszyło rozwój takich placówek. Szacuje się, że do
tej pory powstało już ponad 800 spółdzielni socjalnych, podejmujących różnorodną
działalność zarobkową, chociaż nie wszystkie zdołały się rozwinąć czy utrzymać
na rynku bez zewnętrznego wsparcia materialnego. Pomimo licznych trudności
ruch ten jednak nie zanika, a nawet rośnie w siłę. Spółdzielnie socjalne utworzyły
w 2006 r. własny związek rewizyjny, którego rejestracja okazała się bardzo trudna
i nastąpiła dopiero w 2008 r.35
Spółdzielnie socjalne starają się podejmować różne usługi, wyszukiwać dla siebie możliwości działania wynikające z istniejących nisz rynkowych, niezagospodarowanych jeszcze obszarów. Najczęściej są to różne drobne zlecenia, aby tylko
33

Nowe sformułowanie zasad spółdzielczych..., s. 11.
DzU, 1990, nr 6, poz. 36.
35
Raport o spółdzielniach pracy — socjalnych, „Kurier Spółdzielczy” 2008, nr 5/1954, s. 1, 6; http://
ozrss.pl/związek/historia.
34
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zaistnieć na rynku, przetrwać i móc rozwijać swoje projekty. Spółdzielnie trudnią się często pomocniczymi usługami budowlanymi (takimi jak prace malarskie,
sprzątanie), pielęgnacją parków i ogrodów, sadzeniem kwiatów, sprzątaniem biur
i mieszkań, praniem wykładzin tapicerskich, usługami gastronomicznymi, jak catering i wyrób pierogów, zajmują się krawiectwem, stolarstwem (np. wyrobem palet do transportu towarów), różnym doradztwem, opieką nad osobami starszymi
lub niepełnosprawnymi. Znacznie rzadziej podejmują prace produkcyjne. Starają
się wykonywać te usługi, na które jest zapotrzebowanie i którym sprostać mogą
ich członkowie. W zasadzie tworzą miejsca pracy dla ludzi młodych i w sile wieku, nie pozostawiając jednak poza nawiasem ludzi starszych w wieku przedemerytalnym. Szczególnie dotkliwie problem ludzi starszych, dawnych członków spółdzielni, pojawił się w osiedlach spółdzielczych, zbudowanych przed kilkudziesięciu
laty, gdzie lokatorzy i właściciele mieszkań (wykupionych ze spółdzielni) nie są już
w stanie jako emeryci ponosić kosztów ich utrzymania, opłacać czynszu i świadczeń, co powoduje narastanie długów prowadzących w perspektywie do eksmisji,
utraty mieszkania i bezdomności.
Ruch tworzenia spółdzielni socjalnych długo poszukiwał pomocy i przemyślanego wsparcia solidnych partnerów: władz samorządowych, urzędów pracy, organizacji spółdzielczych (głównie spółdzielni mieszkaniowych, spożywców i banków
spółdzielczych). Ciekawą integracyjną inicjatywą okazał się projekt osiedlowych
spółdzielni socjalnych, którego realizację i efekty przedstawiono 25 stycznia 2011 r.
w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie na konferencji „Partnerstwo
na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne”.
Wzrastające zadłużenie mieszkańców wobec SM z tytułu niepłacenia czynszu,
które przy końcu 2010 r. osiągnęło już sumę 3 mld zł i dotknęło ok. 90% SM działających w kraju36, zobligowało do działania. Spółdzielnie Mieszkaniowe i spółdzielnie
innych branż, w tym Banki Spółdzielcze, przy wykorzystaniu środków pomocowych EFS oraz Funduszu Pracy podjęły działania na rzecz oddłużenia. Realizacja
programu tworzenia spółdzielni socjalnych trwała od kwietnia 2009 r. do lutego
2011 r. Rezultatem szeroko zakrojonej akcji założycielskiej było powstanie w latach
2009–2011 11 spółdzielni osiedlowych37. Kilkadziesiąt osób (ok. 50) stworzyło sobie
miejsca pracy. Niektórzy podjęli aktywność w wyuczonym zawodzie, inni nabyli nowe umiejętności. Nie bez znaczenia było także tworzenie tzw. wartości społecznych, takich jak aktywizacja kręgów sąsiedzkich i promowanie spółdzielni socjalnych, gdzie nikt nie powinien czuć się wykluczony. Nie byłoby to możliwe bez
instytucjonalnego wsparcia. Urząd Pracy m.st. Warszawy dofinansował pięć warszawskich spółdzielni socjalnych środkami z Funduszu Pracy. Pomocy organizacyjnej (w postaci lokalu, obsługi administracyjnej itp.) udzielały spółdzielnie mieszkaniowe zainteresowane rozwiązaniem problemów finansowych swoich lokatorów.
Oto charakterystyczne przykłady aktywizujące także ludzi starszych. W Legionowie, spełniającym przez długie lata funkcje „sypialni” dla Warszawy, gdzie połowa
mieszkańców mieszka w zasobach SM, w ostatnich latach podejmowane są różne
akcje integracyjne, powstał Fundusz Pomocy Rodzinie, utworzono także fundację
dla tych potrzebujących, którzy nie spełniają niezwykle rygorystycznych kryteriów
36
Z. Chyra–Rolicz, W poszukiwaniu nowych horyzontów: osiedlowe — socjalne, „Kurier Spółdzielczy” 2011, nr 4/2025, s. 1, 5.
37
M. Juszczyk, C. Miżejewski, M. Ołdak, Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?, KRS, Warszawa 2009, s. 53.
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otrzymywania pomocy z OPS. Od lipca 2010 r. funkcjonuje tam spółdzielnia osiedlowa „Pokolenie”, która otrzymuje zlecenia ze SM na prace remontowe, porządkowe,
pielęgnowanie zieleni oraz catering. W planach jest poszerzenie działalności o opiekę nad osobami starszymi. Rachunkowość prowadzi miejscowy Bank Spółdzielczy.
Szerzej jeszcze działa OSS „Praga”, powstała przy RSM „Praga” w Warszawie.
Organizuje ona także środowiskową pomoc opiekunek społecznych, ponieważ ok.
18% (z ok. 9 tys.) mieszkańców sześciu okolicznych osiedli to seniorzy. Inna OSS
„Kamionek” (na warszawskiej Pradze) oprócz wymienionych standardowych usług
oferuje także usługi opiekuńcze, bytowe, edukacyjne, opiekę nad mieszkaniami
i zwierzętami domowymi osób wyjeżdżających. Zamierza także organizować międzysąsiedzką wymianę zbędnych rzeczy i recykling odpadków.
W środowisku bezrobotnych i emerytowanych nauczycielek powstała Pedagogiczna Spółdzielnia Socjalna „Baby Room”, która oprócz opieki żłobkowej i przedszkolnej, wzbogaconej o różne pożyteczne umiejętności i naukę języków obcych,
zamierza stworzyć kawiarnię dla rodziców i rozwijać wyrób dziewiarstwa, bezpiecznych zabawek, klocków Lego itp. Założycielki mają ambitne plany utworzenia
z czasem w każdej dzielnicy swojej filii, szukają pomocy partnerów — SM zapewniających odpowiedni lokal na parterze z ogródkiem oraz poręczenie majątkowe.
Wprawdzie wstępny program wspierania osiedlowych spółdzielni socjalnych
dobiegł końca w 2011 r., ale zaowocował powstaniem na Mazowszu Ośrodków
Wspierania Ekonomii Społecznej38, współfinansowanych z funduszy unijnych
(z Europejskiego Funduszu Społecznego). Przewiduje się także utworzenie Mazowieckiego Inkubatora Gospodarki Społecznej przy wsparciu samorządów i władz
lokalnych39. Jednak kryzys gospodarczy i zmniejszanie się siły nabywczej społeczeństwa, przy bardzo już nasyconym rynku różnymi usługami, utrudniają rozwój
tej ze wszech miar pożądanej formy działalności gospodarczej.
Na przekór trudnościom spółdzielczość socjalna odpowiadająca potrzebom społecznym się rozwija. Na V Kongresie Polskiej Spółdzielczości, obradującym w Warszawie w dniach 27–28 listopada 2012 r., dostrzeżono już tę nową branżę spółdzielczości. Reprezentant spółdzielni socjalnych znalazł się w gronie 500 delegatów. Ta
nowa forma spółdzielczości (niejako hybrydowa) jest odpowiedzią na nową zasadę
spółdzielczą troski o społeczność lokalną, swoje otoczenie, środowisko społeczne
i przyrodnicze. Służy integracji społecznej różnych grup ludności, nawiązywaniu
między nimi więzi, wymiany usług, wzajemnej pomocy. Otwarta jest na potrzeby
aktywizacji zarobkowej i społecznej starszych ludzi.

38
P. Kęcik, K. Łączyńska, Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2012, wyd. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, b.m. w 2012 r.
39
Więcej informacji o tych zamierzeniach znaleźć można na: www.oss.krs.org.pl oraz pod
adresem: biuro–oss@krs.com.pl.
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Lynd Robert S. 332, 337
Łazowski Jan 395, 397, 399, 401
Łączyńska Katarzyna 439
Łątkiewicz, wydawca 84, 89
Łopatecki Karol 101
Łopuszański Bolesław 234, 262, 305
Łoś Józef 240, 267
Łowmiański Henryk 103
Łuniewski Jan Aleksander 311
Łuszczkiewicz Władysław 296

447
Macfarlane Alan 48
Machalski Zbigniew 382
Machiavelli Niccolò 378
Machura Halina 246
Machura Zdzisław 246
Maciołkowski Julian 271
Mackensen Rainer 177
Mackiewicz–Golnik Lila 417, 418
Macnicol John 68, 71
Madeła Zofia 246
Mahler Raphael 350
Mahoney Dennis 342
Maj Jan 89
Majewska Danuta 422, 423
Majewski Michał 143
Majewski, ksiądz 296
Makowski Adam 194, 218
Makowski Krzysztof A. 15, 26, 32, 150, 154
Malaka Antoni 399
Małujanka Adela 277
Mamrotowa W. 397, 403, 407, 411
Manteuﬀel von genannt von Zoegen,
kanoniczka fundacji kamieńskiej 251
Manzel Kerstin 137
Marcinkowski Jerzy T. 101
Marcus Jacob 353
Marczewska Katarzyna 44, 87, 178
Marinetti Filippo 377
Markert Anna E. 304, 309, 310
Markiewicz Antoni 271
Markiewicz Maria 294
Markowska Danuta 76, 77, 114, 115
Markowski Artur 32, 169
Marody Mirosława 55
Marschalck Peter 204
Marsh Cathrine 103
Marshall Gordon 57
Marsigli von Anastasie 249
Marszał Maciej 387
Martin Lillien Jane 83
Marzec Danuta 397
Masiarz Władysław 313
Masnyk Marek 429
Massalski Adam 257, 263, 265
Maślach Arkadiusz 154, 155
Matejko Joanna 264
Mazur Elżbieta 40, 88, 430
McCarthy David 340
McKeown Thomas 218
Mead Margaret 37, 381
Medyński Aleksander 313
Meir Nathan 357
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Indeks osób

Meissner Andrzej 269
Melone Everett A. 342
Menze Bernd 246
Męciński Józef 308
Mędrzecki Włodzimierz 15, 25, 37
Mianowski Józef 260
Michalska–Bracha Lidia 16, 26, 304–306,
310, 312
Micińska Magdalena 305
Micklin Michael 136
Miecznikow Ilia 85, 86, 91–93
Miernik Grzegorz 101
Mikołaj I, cesarz rosyjski 281, 349
Mikułowska Teresa 292, 295, 297–302
Miller Nathan 341
Minc Hilary 432
Mineyko Józef 230, 233
Minois Georges 31–34, 39, 40, 44, 87, 354
Mitchell David J. 346
Mitchell Olivia S. 340
Mitterauer Michael 350
Miżejewski Cezary 438
Młocki Alfred 305, 310
Mniszkówna Helena 432
Moen John R. 335
Mogensen J. C. 373
Molik Witold 16, 26, 227, 231
Montaigne de Michel 34
Montefiore Moses 349, 354
Moor De Tine 103
Morawski Krzysztof 234
Morley John 85
Morozowicz von, przełożona fundacji
kamieńskiej 251
Morret Baptiste 156
Morsztyn, hrabia 300
Motty Marceli 156
Mucha Janusz 52, 54, 55, 60
Murlej, pułkownik 300
Mussolini Benito 377, 378, 383, 386,
388–391, 393
Muszalski Wojciech 395, 396, 400, 412
Muti Ettore 390
Mysłakowski Piotr 227
Myśliwski Grzegorz 39

Netting Robert McC. 103
Nicieja Stanisław S. 305, 309, 311, 312
Niedźwiedzka Zofia 267
Niedźwiedzki Władysław 224
Niemcewicz Julian Ursyn 227
Niemsdorf von Fragstein Helene 249
Nietyksza Maria 259
Niezabitowski Marek 52
Niklewska Jolanta 267, 277
Nizio Krystyna 240, 267
Norwid Cyprian Kamil 297, 298, 300,
301, 302
Nosevich Viachaslau 118
Nowaczewska Renata 17, 27, 342
Nowicka Agnieszka 55
Nowicki Lucjan 328
Nowobilska Maria 271
Nussbaum Martha C. 101

Nabielak Ludwik 297
Nadolski Jerzy 419, 420
Nałkowska Zofia 432
Nartowski Franciszek 313
Nascher Ignatz Leo 85
Nawrot–Borkowska Monika 41

Pachoński Jan 305
Paine Thomas 256
Palloni Alberto 103
Parkin Tim G. 45
Parsons Donald O. 346
Pasmanik Feivel 358

O’Grady John 336
Obraniak Włodzimierz 122
Obrębski Józef 118, 122, 128
Ochab Maryna 63
Ochiai Emiko 126
Oelker Simone 246
Oeppen Jim 130
Oettingen Urszula 310
Oﬃerska z domu Janków Katarzyna 157
Ogórek Bartosz 111
Okólski Marek 177, 212
Oldermann Renate 245
Olizarowski Tomasz 294, 296, 298, 302
Olszewski Franciszek 85
Ołdak Małgorzata 438
Orloﬀ Ann S. 347
Orsetti Maria 427, 428
Orzechowski Kazimierz 122
Orzeszkowa Eliza 240, 267
Osińska Anna 302
Osler William 333
Ossolińska Józefa 235
Ostrowska Antonina 55
Ottaway Susannah R. 44, 102
Owen Robert 427
Ozouf Mona 34
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Indeks osób
Pasternak Józef 400, 404
Patte Pierre (Piotr) 89
Pawelec Tomasz 12, 22
Pawlina Anna 40
Peck Dennis L. 51
Pelling Margaret 100
Perkins Francis 345
Perkowska Urszula 274
Perovic Sanja 46
Petersen Jørn H. 365
Pettaci Claretta 389
Philipson Chris 255
Piasecki Edmund 76
Piątkowski Marek 404, 406, 409, 411
Pieńkowska Anna 238
Pietkiewicz Krzysztof 103
Pietryka Amelia 88
Pigoń Stanisław 291
Pilinkaitė–Sotirovič Vilana 116
Piotr I, cesarz rosyjski 279
Piotrowska–Marchewa Monika 16, 27, 428
Piotrowski Jerzy 51, 419
Plakans Andrejs 99, 115
Platerowa–Zyberk z Czartoryskich
Helena 233
Plebański Józef Kazimierz 264
Pławucka Helena 417
Płaza Stanisław 123
Podemski Piotr 377
Podlewski Walerian 305
Poetschke Dieter 244
Pogonowska Joanna 274, 275, 277, 428
Polarczykowa Anna 235
Poniat Radosław 15, 26, 45, 142
Popiński Krzysztof 399
Popowski Józef 308
Poston Dudley L. 136
Potoccy 234
Potocka Delfina 297
Potocka z Branickich Katarzyna 271
Potocka z Branickich Zofia 271
Potocki Aleksander 224
Potocki Artur 271
Potocki Leon 228, 237, 239
Potrykowski Józef A. 302
Powell Jason L. 256
Pozsgai Péter 115
Premo Tarri L. 67
Próchnik Adam 430
Pruszyńska Anna 229, 238, 239
Pruszyński Mieczysław 229
Prystor Aleksander 401

Przeniosło Małgorzata 316
Przeniosło Marek 305, 310, 316
Przewłocka Łucja 294
Przyborowski Walery 300
Ptaszyński Radosław 246
Pyciński Sławomir 393
Quetel Adolphe

87

Raciborski Józef 259
Raczyńska Róża 266
Raczyński Edward 227
Radetzky von Joseph 262
Radliński Ignacy 263
Radolińska Emilia 233
Radwan Fieduszko Walery 238
Radziwiłł Antoni 156
Rafałowski I. 93
Rataj Krzysztof 39
Rebel Hermann 122
Reckow von Eugenie 249
Reher David S. 99, 100, 130
Reif Heinz 247
Reinhard Wolfgang 38
Rej Mikołaj 39
Restif de la Bretonne Nicolas Edme 43,
46, 49
Reuter Astrid 246
Reveillé–Parise Joseph H. 84, 85, 89
Rexin von Constanze 249
Rębajło Karol Kalita 306
Rhode Gotthold 357
Riddle John M. 48
Riehl Wilhelm H. 131
Rocco Alfredo 377, 386, 388
Rockefeller John D. 347
Roebuck Janet 64
Romeyke Sarah 246
Rontaler Edward 265
Roosevelt Franklin Delano 345, 347
Röper Ursula 252
Rosales Rodriguez Agnieszka 38
Rosen Mathias 349, 354
Rosenbloom Jerry 342
Rosenthal Gilbert S. 352
Rosnowska Janina 235
Rosset Edward 99, 110, 133, 166, 168, 177,
191, 203
Rossi Cesare 388
Rozdolsky Roman 114
Rozin Yosef 362
Różewicz Tadeusz 39
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Rubinow Isaac 333, 345
Rudloﬀ Richard 246
Ruggles Steven 104, 109, 129, 335, 336
Runge Jerzy 187
Rusiński Władysław 429, 431, 432
Rusteyko Józef 302
Rutkowski Jan 127
Rybińska Jadwiga 294
Rybiński Maciej 294
Rychard Andrzej 55
Rychlikowa Irena 133, 224, 228, 230
Rylska Franciszka 271
Ryxon Jakub 146
Rzepniewska Danuta 224, 225, 230–232
Sadowska Jolanta 88
Samborska–Kukuć Dorota 232, 237
Sanders Hanne 367
Sanguszko Roman 271
Sapieżyna z Zamoyskich Anna 292
Saryusz–Wolska Magdalena 312
Sas Maksymilian 41
Sayczey Tadeusz 303, 311, 312
Scheﬀelke Jörg 244
Schierstedt von Luise 252
Schimanek Tomasz 53
Schlesinger Benjamin 352
Schlumbohm Jürgen 131
Schmelz Usiel Oskar 351
Schmidt Michał 271
Schmidt Oliver H. 244
Schniedewind Karen 219
Schofield Roger 100, 130
Schramm Wiktor 397
Schultz T. Paul 104
Schulz Anna 156
Scorza Carlo 391
Seidel Hans–Christoph 198
Seifelt (Saalfeld) Therese 155
Sen Amartya 101
Serwatowski Walerian 271
Seuß R. 177
Shahar Shulamith 64
Shanas Ethel 100, 255
Sheinberg Shamai 358
Shohet Azriel 355
Shomer–Zunser Miriam 351
Shorter Edward 48, 198, 217
Sieder Reinhard 350
Siegel Jacob S. 109
Siemieński Lucjan 239
Sierakowska Katarzyna 32, 190, 253, 273, 430

Indeks osób
Sierzputowska, wdowa 294
Silver Jacques 356
Simchowicz Teofil 92
Simonnet H. 93
Sinding Steven 109
Sivert Tadeusz 296, 298, 302
Siwik Bronisław 395
Skarbek Fryderyk 227, 232, 240
Skarżyński L. 402, 405
Skarżyński Witold 232, 241
Skłodowska–Curie Maria 264
Skłodowski Józef 264
Skłodowski Władysław 264
Skocpol Theda 338, 347
Skopczyński 299
Skowronek Jerzy 302
Skowrońska Janina 234
Skrzypaszek Jowita 52
Sluzar W. J. 92
Sławek Tadeusz 39
Słomczewski Michał 295, 296, 302
Słonimski Maciej 246
Smith James E. 130
Smith Richard M. 99, 100
Smoleńska Barbara 224
Sobek Mathiew 335
Sobernheim J. F. 89
Sochaczewski Aleksander 313
Sogner Solvi 110
Solarz Ignacy 431
Sołtan Adam Pereświt 238
Somnitz von, przełożona fundacji
słupskiej 249, 252
Soroka Jerzy 227
Sosinko Anna 153, 155, 157, 158
Spener Filip Jakub 367
Spersling Elisabeth 357
Spoorenberg Thomas 111
Spree Reinhard 212, 218
Spychała Jerzy 152, 154, 157
Srogosz Tadeusz 87
Sroka Tadeusz S. 306
Stampfer Shaul 16, 26, 349–351, 358
Starace Achille 388, 390
Staręga–Piasek Joanna 114
Starynkiewicz Sokrates 262
Staszic Stanisław 426
Stawiak–Ososińska Małgorzata 41
Stearns Peter N. 44, 255
Stecki Henryk 235
Steincke Karl K. 373
Stella–Sawicki Jan 92
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Indeks osób
Stempowski Stanisław 232, 236, 432
Sterling W. 92
Stolińska–Janic Janina 426, 435
Stolz Yvonne 137
Strauss John 104
Strohmaier–Wiederanders Gerlinde 244,
246, 252
Strzałkowska Hanna 56
Strzelecki Zbigniew 163
Studniarska Bronisława 297
Styszyńska Zofia 32
Suchecka Jadwiga 114
Suder Wiesław 13, 23
Sudolski Zbigniew 229, 233, 234, 297, 299
Sukiennicki H. 412
Suligowski Adolf 265
Suproniuk Jarosław 105–107
Süss (Sühs) Antoni 311
Sussman Marvin B. 100, 255
Swanson David A. 109
Swieżawski Stefan Z. 233
Synak Bruno 55, 57, 59
Syroczyński Leon 306
Syta Krzysztof 163
Szatur–Jaworska Barbara 52
Szczawińska Wanda 83–86, 91
Szczepański Jan 226
Szczepański Jerzy 16, 26, 295–302, 307
Szczepański Józef 155
Szczerbińska Katarzyna 88
Szekspir 34
Szelągowska Grażyna 17, 27, 368, 375
Szemioth Konstanty 295
Szladowski Marek 39
Szmurło Augustyn 265
Szołajska, pożyczkodawczyni
Stowarzyszenia Nauczycielek 275
Szołtysek Mikołaj 15, 26, 41, 100–109,
111–124, 126, 128–130
Szplit Agnieszka 41
Sztetyłło Janusz 171
Szubert Wacław 395, 416, 418, 419
Szudarek Agnieszka patrz Chlebowska
Agnieszka
Szudra Dariusz 192, 201, 213, 218
Szukalski Piotr 55, 59, 179, 195
Szukała Michał 15, 26
Szulc Stefan 110
Szułdrzyński Jan 224
Szwarc Andrzej 16, 20, 27, 258, 267, 273,
274, 430
Szwarce Bronisław 307, 312, 313

Szwed Ernst 84
Szyller Stefan 267
Szymanko Roman 397
Szymborska Wisława 39
Szynkiewicz Sławoj 77
Śladkowski Wiesław 294, 295, 301
Świeżawski Aleksander 162
Świtalski Zbigniew 425
Taranowicz Iwona 56
Tarkowska Elżbieta 54, 56, 58
Tarnowski Juliusz 266
Tassel Dirk van 255
Taylor Edward 397
Tazbir Janusz 226, 227, 234, 235, 237, 240
Teagle Walter C. 345
Thane Pat 33, 35, 36, 38, 45, 63, 64, 66, 67,
68, 70–73, 99
Thompson Mark 381
Thompson Warren S. 332, 338
Thugutt Stanisław 431
Toczyński Tadeusz 163
Toelle Domenica 38
Tokaj Astrid 33, 39
Tołwiński Stanisław 430
Tomaszewski Jerzy 402
Townsend Francis E. 347
Trafiałek Elżbieta 55
Trejdeński P. 408
Treusch von Buttlar Augusta 251
Troyansky David 33, 34, 72
Tryfan Barbara 52, 55
Trzciński Andrzej 362
Trzebiatowski Jakub 101
Trzebiński Stanisław 230, 231
Trzeszewska Balbina 155
Tschammer von Louise 248
Tsuya Noriko O. 100
Turatti Augusto 388
Turner John A. 343
Turno Adam 225, 237
Turnowie 225
Turska Zofia 143, 145
Tuwim Julian 237
Tycner Wanda 421, 422
Tymowski Andrzej 419
Tyrowicz Marian 293, 305
Tyszkiewicz Eustachy 228, 233, 237, 238
Umiński Piotr 271
Unruh von Ida 250
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Urbanek Bożena 15, 25, 83, 86, 87, 90, 94,
95
Urbański Krzysztof 362
Urnjasz Józef 302
Ustrzycki Mirosław 231, 233, 240
Vanutelli Vincenzo 300
Veblen Thorstein 227
Vecchi de Cesare Maria 388
Velkova Alice 115
Versnel Hendrik Simon 379
Verva Ellisabeth 34
Vesey Laurence 63
Vetulani Adam 123
Viazzo Pier Paolo 102
Vidussoni Aldo 390
Vielrose Egon 179
Vienne Florence 201
Vögele Jörg 179, 211, 218
Walczak Wojciech 101
Waligórski Aleksander 294
Wall Richard 99, 102, 103, 109, 167, 350
Walter John 100
Wanatowicz Maria 396
Wang Zhenglian 136
Wasilkowski Jan 79
Wat Aleksander 39
Watkins Elizabeth S. 69, 70
Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja 271
Wegner von Henriette 250
Weigl A. 218
Wenda Alojzy 307
Wereszycki Henryk 233
Werminski Feliks 91, 92
Werthein A. 93
Wetherell Charles 115
Wężyk Władysław 235
Whelpton Pascal Kidder 332, 338
Wicher Sebastian 282
Wicherkiewiczowa Maria 238
Wiczkowski Józef 358, 362, 363
Widman (Widmann) Karol 306
Wiech Stanisław 283
Wielobycki Józef 300, 301
Wiercieński Henryk 263
Wiesiołowski Krzysztof 282
Wieszczak Jan 311
Wiktor Emanuel III, król włoski 378, 383
Wiktoria, królowa brytyjska 68
Wilczek W. 422
Wilhelm I, cesarz 251, 252

Indeks osób
Wilk Richard R. 103
Williamson Samuel H. 343
Willson Andrea E. 51
Wilson Jack W. 340, 341
Wilson Robert 70
Wirecki Marek 94
Wirtemberska z Czartoryskich
Maria 292
Wisniewski Stanley C. 340
Wiśniewska Katarzyna 146
Wiśniewska–Roszkowska Kinga 83–86, 88,
94
Wiśniewski Wiktor 307
Witkowska Alina 294, 301
Witte Teodor 260
Włodarczyk Edward 188, 189, 194, 208, 218
Wnuk Marcin 101
Wobeser von Louise Johanne 249
Woelk Wolfgang 218
Wojciechowska Janina 428
Wojewodzianka Agnieszka 156
Wolańska Zofia 307
Wolińska Anna 155
Wołodkowiczowa Zofia 274
Wood Gregory 67
Woźniak Andrzej 76
Wóycicki Aleksander 401
Wrede Maria 230
Wrigley Tony 44
Wroczyński K. 90
Wrzesiński Wojciech 429
Wurmb von Frederike 249
Wussow von Julie 249
Wyczański Andrzej 39, 115, 133
Wyder Grażyna 253, 430
Wysocki Józef 294
Wyżnikiewicz Zdzisław 397, 398
Z. W. 398
Zacharewicz Zbigniew 294
Zacharska Jadwiga 267
Zajączkowski Andrzej 263
Zaleska Michalina 301
Zaleski (Zalewski) Michał 302
Zaleski Bohdan 298
Zaleski Stefan L. 397
Zalewska Joanna 52, 54–56, 59, 60
Zaliwski Józef 291, 292, 295
Załuski Józef 235
Zamorski Krzysztof 226
Zanden Jan L. Van 103
Zanotelli Francesco 102
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Indeks osób
Zapała Jakub 17, 27
Zaremba Tomasz 276
Zawadzki Józef 401, 403, 405
Zawadzki Justyn 261
Zawadzki Wacław 230, 231
Zawistowicz–Adamska Kazimiera 114
Zbrożek Piotr 305
Zbrzeźniak Marta 161
Zdrada Jerzy 305
Zelditch Morris 354
Zerbi Gabrielle 84
Zgółkowa Halina 224
Zhao Zhongwei 100, 102, 130
Zielińska Agnieszka 218
Zieliński Łukasz 156
Zima Franciszek 306
Zorn Paul 340

Zuber–Goldstein Barbara 122
Zubrzycka Antonina 271, 274
Zwoliński Adolf 302
ż. 403
Żabko–Potopowicz Antoni 114
Żarnowska Anna 267, 274, 430
Żbikowski Andrzej 362
Żeleńska z Grabowskich Wanda
Żeleński Stanisław 275
Żeleński Władysław 274
Żmichowska Narcyza 274
Żmuda Z. 422
Żuławski Zygmunt 402
Żurawski Stanisław W. 86, 93
Żurawicka Janina 263
Żywczyński Mieczysław 387

274
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji

„Научно технический Вестник.
Гуманитарные и экономичецкие
проблемы” 287

„Вестник Российской Академии
Наук” 279
„Вестник Воронежского
Государственного Университета.
Серия Гуманитарные Науки” 288
*
„Acta Universitatis Lodzensis, Folia
Historica” 226
„Acta Universitatis Wratislaviensis,
Historia” 152
„Age and Aging” 73
„Ageing and Society” 73, 100
„Almanach Historyczny” 316
„Al’manakh «Moriya»” 362
Alumnat Tykociński patrz Dom opieki dla
inwalidów wojennych w Tykocinie
American Express 341
American Jewish Joint Distribution
Comittee (JDC, Joint) 359
„American Journal of Public Health” 333
„American Sociological Review”125
Angielska Liga Kooperatystek 427
Annales, szkoła 32, 87
„Annales de demographie
historique” 108
„Annales Économies Sociétés
Civilisations” 48
Arbejdsløshedskasser 372
„Archives of Internal Medicine” 333
„Archiwariusz” 153
Armia Krajowa (AK) 432
„Ateneum” 263
„Australian Cultural History” 72
Bank „Społem” 430
Banki Spółdzielcze 438, 439
Bataliony Chłopskie (BCh) 432
„Białoruskie Zeszyty Historyczne” 102
Biblioteka Polska w Paryżu 291, 294, 298
„Biblioteka Warszawska” 264

Biblioteka Wróblewskich 84
„Biblijoteka Naukowa” 92
Biuro Krajowe Powszechnego Zakładu
Ubezpieczenia Funkcjonariuszy 398
„Biuletyn Konserwatorski Województwa
Podlaskiego” 282
„Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej” 395
„Blätter für Wohlfahrtspflege
in Pommern” 219
Carnegie Corporation 347
Carnegie Foundation for
the Advancement of Teaching 342
Carnegie Relief Fund 342
Carnegie Steel Pension 342
„Casopis lekařű Českŷch” 87
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
i Pszczelarskich 433, 435, 436
Centralny Komitet Obywatelski
(CKO) 315–317
Centralny Związek Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych 433
Centralny Związek Rzemiosła 433, 435
Centralny Związek Spółdzielczości
Pracy 433, 435, 436
Centralny Związek
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” 433, 435, 436
Centralny Związek Spółdzielni
Budowlanych 433, 435
Centralny Związek Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego 433,
435, 436
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji
Centralny Związek Spółdzielni
Inwalidów 433–436
Centralny Związek Spółdzielni
Mleczarskich (CZMl) 433, 435
Centralny Związek Spółdzielni
Niewidomych 433, 434, 436
Centralny Związek Spółdzielni
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
„Cepelia” 433, 435, 436
Centralny Związek Spółdzielni
Spożywców „Społem” 433, 435, 436
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) 32
Centrum Badania Opinii Społecznej 52
„Communications” 10, 20
„Comparative Studies in Society
and History” 113
„Continuity and Change” 100, 108, 116
„Czasopismo Skarbowe” 400
„Daedalus” 100
„Der Rentner” 195
Dom dla nauczycielek 274, 275
Dom opieki dla inwalidów wojennych
w Tykocinie 281, 282
Dom opieki dla inwalidów wojennych
w Wolborzu 281
Dom Poprawczego Towarzystwa Osad
Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych
w Studzieńcu 264
Dom Przytułku dla Dzieci i Starców
Polskich w Emigracji 292
Dom Przytułku Sierot i Ubogich
starozakonnych w Warszawie 349, 354
Dopolavoro 386, 392
„Dziennik Polski” 308, 310
„Dziennik Poznański” 232, 238, 403
„Dziennik Praw Królestwa
Polskiego” 165
„Dziennik Praw Państwa Polskiego” 304
„Dziennik Praw RP” 309
„Dziennik Ustaw RP” 309, 397, 399–401,
403–408, 410, 411
„Dziennik Zdrowia” 88
„East European Jewish Aﬀairs” 357
„Economic History Review” 137
„Ekonomista” 264
Equitable Life Assurance Society
of the United States 342
„European Journal of Ageing” 73

Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) 438, 439
Ford Foundation 347
Fundusz Pomocy Rodzinie 438
Fundusz Pracy 438
„Gal–Ed” 354, 361
„Gazeta Kaliska” 264
„Gazeta Narodowa” 308 „Gazeta
Polska” 263
„Gazeta Rolnicza” 263
„Gazeta Sądowa” 264
„Gazeta Świąteczna” 284
„Gazeta Warszawska” 263
„Gazzetta Uﬃciale” 391
„Genus” 136
„Gerontologia Polska” 60, 88
Gerontological Society of America 51
„Gerontologist” 354
„Geschichte und Gesellschaft” 247, 255
„Głos. Tygodnik Naukowo–Literacki,
Społeczny i Polityczny” 83
Główny Komitet Ratunkowy
(GKR) 315–317, 319, 321–313, 329
Główny Urząd Statystyczny 53
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” (GS „SCh”) 434
Hekdesh, instytucja 353–355
„Historical Methods” 129
Hotel Europejski 300
Hotel Lambert 292
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze
dla Wspólnego Ratowania się
w Nieszczęściach 426, 427
„Hygeia Public Health” 101
„ICA News” 426
Industrial Relations
Counselors (IRC) 343, 344, 347
Industrial Relations Section 347
Institut national d’études démographique
(Paryż) 44
Instruktorat Kobiecy Związku
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo–
Gospodarczych 431
Instytucja „Czci i Chleba” w Paryżu 300,
302, 307
Instytut Biologii Genetycznej Człowieka
i Eugeniki na Uniwersytecie
w Kopenhadze 374
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Instytut Gospodarstwa Domowego 430
Instytut Gospodarstwa Społecznego 419
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego 52
Instytut Ubezpieczeń Społecznych 391, 392
„International Journal of Aging and Late
Life” 73
„Jahrbuch der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin–
Brandenburg” 252
„Jewish History” 350
„Jewish Social Studies” 356
„Journal Gerontology” 85
„Journal of Aging Studies” 73
„Journal of Economic History” 137, 346
„Journal of Family History” 48, 102, 129
„Journal of Interdisciplinary History” 48
„Journal of Jewish Communal
Service” 354
„Journal of Social History” 64, 65, 73
„Journal of the American Society on
Aging” 100
„Journal of the History Medicine
and Applied Sciences” 69
Kasa Bratnia Górników 406
Kasa Bratnia Zagłębia
Dąbrowskiego 406
Kasa emerytalna Drogi Żelaznej
Warszawsko–Wiedeńskiej 266
Kasa Emerytalna Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego 266
Kasa Wsparcia dla Podupadłych
Lekarzy oraz Wdów i Sierot po nich
Pozostałych 266
Kasy Brackie w Zagłębiu
Dąbrowskim patrz Kasa Bratnia
Zagłębia Dąbrowskiego
Katedra Polityki Społecznej
i Ustawodawstwa Społecznego
Uniwersytetu Łódzkiego 419
Kieleckie Towarzystwo
Dobroczynności 318
Koło Polskie w Wiedniu 300
Komitet Aleksandrowski patrz Komitet
ds. Rannych
Komitet Antropologiczny (Den
Antropologiske Komité) 374
Komitet ds. Rannych 280–282, 287–289
Komitet Generalny Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce 317

Indeks czasopism, organizacji i instytucji
Komitet Historii Gerontologii
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Gerontologów 88, 94
Komitet Obywatelski (Komitet
Ratunkowy) (Końskie) 323
Komitet Opieki nad Uczestnikami
Powstania 1863/4 r. we Lwowie 310
Komitet Pomocy Dzieciom 330
Komitet Ratunkowy (KR) Gminy
Gnojno 321
Komitet Ratunkowy (KR) Powiatu
Stopnickiego 321
Komitet Sienkiewiczowski patrz Komitet
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce
Komitet specjalny pod honorowym
patronatem carycy Aleksandry
Fiodorowny 289, 290
Komitet Urządzający 283
Komunistyczna Partia Polski (KPP) 430
Kongres Polskiej Spółdzielczości 439
Krajowa Rada Spółdzielcza 438
Krajowe Stowarzyszenie Starych Panien
na rzecz Emerytur (National Spinsters’
Pensions Association) 67
Krajowy Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych 433, 435, 436
„Kronika Rodzinna” 237
Książęco–Biskupi Komitet
w Krakowie 317
„Kultura i Historia” 12, 22
„Kultura i Społeczeństwo” 52, 55
„Kurier Spółdzielczy” 437, 438
„Kurier Warszawski” 310–312
„Kuryer Litewski” 89
„Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 10, 12, 20, 22, 39, 40, 45,
101, 115, 128, 162, 171
„Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki” 83
„Kwartalnik Historii Żydów” 143
„L’Aurore” 301
„La Petite République Socialiste”
Laura Spelman Rockefeller
Memorial 347
Libri Status Animarum 108
Liga Kooperatystek w Polsce
(LKwP) 429, 430
„Mały Rocznik Statystyczny”
410–412

301

402,
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji
„McClure’s” 337
„Medycyna” 93
„Medycyna Nowożytna. Studia nad
Historią Medycyny” 87
„Medycyna Praktyczna” 92
Metropolitan Insurance Company 342
Międzynarodowa Liga
Kooperatystek 427
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Gerontologów 88
Międzynarodowy Związek
Spółdzielczy 426
„Militärgeschichtliche Mitteilungen” 215
„Monthly Labor Review” 338
Naczelna Rada Spółdzielcza 433, 435
Narodowa Kasa Przezorności Pracowników
Inwalidów i Starszych 382, 391
Narodowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych
(Cassa Nazionale per le Assicurazione
Sociali, CNAS) 382, 391
„Nationalities Papers” 353
„Nowiny Lekarskie” 92
Ohio Health and Old Age Insurance
Commission 336
„Opiekun Domowy” 90
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna
„Kamionek” (warszawska Praga) 439
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna
„Praga” 439
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 439
„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego” 90, 92
„Pamiętnikarstwo Polskie” 226
Państwowy Zakład Emerytalny 407
Państwowy Zakład Ubezpieczeń 416
Partia Emerytów i Rencistów 40
Partia Faszystowska patrz Partia
Narodowo–Faszystowska
Partia Nacjonalistyczna 388
Partia Narodowo–Faszystowska (Partito
Nazionale Fascista) 378, 390, 392, 393
Pedagogiczna Spółdzielnia Socjalna „Baby
Room” 439
Pension Bureau 332
„Perspectives in American History” 357
„Philosophical Transactions of the Royal
Society of London” 45, 47
„Poglądy” 422
„Polin” 358
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„Polish Sociological Review” 60
„Polityka i Społeczeństwo” 399
„Polska Gospodarcza” 404
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 430
Polska Rada Katolicka (Kraków) 273
„Polska Zbrojna” 310
Polski Czerwony Krzyż 310
Polski Instytut Służby Społecznej
w Łodzi 419
„Polski Przegląd Chirurgiczny” 93
Polskie Towarzystwo
Gerontologiczne 85
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” 296
„Pommersche Wohlfahrtsblätter” 219
„Pommersche Wohlfahrtspflege” 217
„Population and Development
Review” 99, 103, 104, 109
„Population Bulletin of the United
Nations Special Issue” 103
„Population–English Selection” 111
„Population: An English Selection” 48
Poznański Komitet Niesienia Pomocy
Królestwu Polskiemu 317
„Praca i Opieka Społeczna” 397, 399–
401, 407, 408, 411
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 418
„Prace Polonistyczne” 298
„Praktyka Lekarska” 93
„Prawda” 263
„Preußische Statistik” 177, 179, 187, 192,
193, 195, 198, 200, 202, 203, 207, 210, 217
„Problemy Higieny i Epidemiologii” 101
„Przegląd Gospodarczy” 405
„Przegląd Historyczny” 13, 23, 161, 228,
243, 304
„Przegląd Poznański” 238
„Przegląd Socjologiczny” 59
„Przegląd Tygodniowy” 263
„Przegląd Ubezpieczeń
Społecznych” 395, 396, 398, 400–408,
411, 412, 416, 418
„Przegląd Wschodni” 95
„Przegląd Zachodniopomorski” 208
„Przekrój” 237
„Przeszłość Demograficzna Polski. Studia
i Materiały” 161
„Przeszłość Demograficzna Polski” 103,
115, 122, 123, 142, 145, 149, 152, 154,
165, 192, 350
„Przewodnik Zdrowia” 91
„Przyjaciel Ludu” 237
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Rada Główna Opiekuńcza (RGO) 315–
317, 319, 322, 323, 328–330
Rada Szkolna Krajowa 269, 273
„Recent Social Trends” 332, 338
„Reviews in American History” 63
„Revista de Demografia Historica” 130
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga” (Warszawa) 439
Robotnicza Spółdzielnia
Wydawnicza „Prasa–Książka–
Ruch” 433, 435
Rockefeller Foundation 347
„Rocznik Statystyczny GUS” 418
„Rocznik Statystyczny Pracy” 418
„Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń
Społecznych” 418
„Rocznik Statystyczny” 416, 418
„Rocznik Towarzystwa Historyczno–
Literackiego w Paryżu” 292
„Roczniki Demograficzne” 53, 416
„Roczniki Dziejów Społeczno–
Gospodarczych” 102
„Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych” 111, 316
„Roczniki Psychologiczne” 92
„Rola” 263
Russell Sage Foundation 347
„Sbornik materialov ob ekonomicheskom
polozhenii evreev v Rossii” 355, 362
Schronisko dla
nauczycielek (Zielonka) 266
Schronisko dla starców (Jaciążek) 321
Schronisko dla starców (Karniewo) 321
Schronisko dla starców (Opoczno) 323
„Social Forsorg” 373
„Social Science History” 66, 122
Social Science Research Council 347
„Social Security Bulletin” 334
„Sociology and Social Research” 100
Special Conference Committee 344
„Spółdzielczy Kwartalnik
Naukowy” 427
Spółdzielnia osiedlowa „Pokolenie” 439
Spółdzielnie Mieszkaniowe 438, 439
Spółka Bracka w Tarnowskich
Górach 398
Spółka Leśna Wolny Kadłub na
Opolszczyźnie 426
„Statistik des Deutschen Reischs” 179,
189, 191, 192, 202, 203, 208, 210

Indeks czasopism, organizacji i instytucji
„Statistischer Jahresbericht der Stadt
Stettin” 179, 192, 198, 202, 203, 208, 217
„Statistisches Jahrbuch der Stadt
Stettin” 177, 189, 192, 195, 198, 200,
202, 203, 207, 210, 217
„Statystyka Polski” 110
„Ster” 269, 270
Stowarzyszenie
Nauczycielek (Kraków) 271–277, 428
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Lokatorów WSM „Szklane
Domy” 430
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Uczestników Powstania 1863 r.
(Warszawa) 310
„Studia Demograficzne” 49, 101, 166
„Studia Historyczne” 283
„Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń
Społecznych w Polsce” 396, 397, 399,
406, 408, 418–420
„Studia nad faszyzmem i zbrodniami
hitlerowskimi” 393
„Studia Socjologiczne” 52
Studium Pracownika Społecznego 430
The Cambridge Group for the History
of Population and Social
Structure 44, 118, 130
„The History of the Family” 102–104, 115
„The Journal of Power Institutions
in Post–Soviet Societies” 286
Towarzystwo „Domu Pracy” 323
Towarzystwo Budowlane Urzędniczek
Pocztowych 429
Towarzystwo Dobroczynności 324
Towarzystwo Dobroczynności Dam
Polskich (Paryż) 291, 292
Towarzystwo Emerytalne Urzędników
Prywatnych 266
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 52
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie
patrz Kasa Emerytalna Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego
Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników
Gospodarczych w Wielkim Księstwie
Poznańskim 225
Towarzystwo Lekarskie
Warszawskie 266
Towarzystwo Literackie Polskie 294
Towarzystwo opieki weteranów żołnierzy
polskich z r. 1831 305, 307–310
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji
Towarzystwo Przyjaciół Weteranów
1863 r. w Warszawie 310
Towarzystwo Przytulisko Uczestników
Powstania 1863–64 r. 305
Towarzystwo Weteranów Polskich
z r. 1863 305, 306
Towarzystwo Wincentego à Paulo 323
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Artystów Muzyków 266
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Oficjalistów we Lwowie 225
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy
Uczestników Polskiego Powstania
z 1863/1864 r. (TWPUPP) 305–311
Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń 277
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń
Urzędników Prywatnych 398
„Trybuna Ludu” 422
„Trzeci Sektor” 53
„Tygodnik Demokratyczny” 422, 423
„Tygodnik Ilustrowany” 227
„Tygodnik Lekarski” 90, 91
„Tygodnik Zachodni” 422
U.S. Bureau of Pensions 332, 339
U.S. Social Security Board 346
Ubezpieczalnia Krajowa
w Poznaniu 398, 399, 406
Union Army Pensions 339
Uniwersytet Ludowy 430, 431
Uniwersytet Warszawski 259, 260, 263, 264
„Vademecum Spółdzielczości” 426, 435
„Veröﬀentlichungen des
Reichsgesundheitsamts” 214
„Vierteljahrschrift für Sozial– und
Wirtschaftsgeschichte” 114
„Vooruit” („Naprzód”) 428
Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy
dla Literatów i Dziennikarzy 266
Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa 430
Warszawski Komitet Pomocy Byłym
Wojskowym i Ich Rodzinom 284
„Warszawskie Czasopismo
Lekarskie” 93
„Wędrowiec” 263
„Wiadomości” 302
„Wiadomości Kas Chorych” 378
„Wiadomości Społeczne” 403
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„Wiedza Lekarska” 86
„Wiek Nowy” 311
Wielka Komisja ds. Walki z Biedą
(Den store Fattigkommission) 369–371
„Więź” 54, 422
Wileńskie Towarzystwo
Dobroczynności 41
„Wisła” 128
Wolna Wszechnica Robotnicza 430
Wrocławski Oddział Przyznawania Rent
i Zaopatrzeń 422
„Wszechświat” 263
„Zagadnienia Rasy. Organ Polskiego
Towarzystwa Eugenicznego” 86, 93
Zakład dla umysłowo
chorych (Kulparków) 306
Zakład im. Zofji hr. Tyszkiewiczowej 94
Zakład Krakowskiego Towarzystwa
Dobroczynności 309
Zakład Pensyjny dla
Funkcjonariuszy 398
Zakład św. Kazimierza w Paryżu 291–301,
307
Zakład Ubezpieczenia Emerytalnego
Robotników 405
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 405,
406, 416, 422
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Województwa Śląskiego 398
Zakład Ubezpieczenia od Wypadków
w Rolnictwie 399
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 305
„Zapis” 232
„Zapiski Historyczne” 39, 45, 194
„Zeitschrift des Königlich Preussischen
Statistischen Bureau” 211
„Zeitschrift des Königlich Preussischen
Statistischen Landesamts” 192, 211
Zespół Historii Zaludnienia i Struktur
Społecznych 170
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Wrocławskiego. Prawo” 122
Związek Młodzieży Wiejskiej RP
„Wici” 431
Związek Nauczycielek we Lwowie 273
Związek Pań Domu 430
Związek „Samopomoc
Nauczycielek” 273
Związek Spółdzielni Spożywców
„Społem” 429, 432
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Związek zawodowy krajaczy granitu
(Granitecutters) 342
Związek zawodowy wzornictwa
(Patternmakers) 342

Indeks czasopism, organizacji i instytucji
„Życie WSM” 430
Żydowskie Towarzystwo
Kolonizacyjne 356
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