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Wprowadzenie

P

rezentowane studia stanowią kontynuację i rozwinięcie rozważań zawartych
w pierwszym tomie pracy zbiorowej Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich
od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym)1. Jakkolwiek koncentrowały się one na
omówieniu stanu badań, wyzwań i ograniczeń metodologicznych, ilościowej analizie obserwowanej grupy oraz charakterystyce instytucjonalnych form opieki nad
ludźmi w wieku podeszłym, to nie pomijały kwestii związanych z definiowaniem,
postrzeganiem i przeżywaniem starości w XIX i XX w., choć siłą rzeczy jedynie je
sygnalizowały. Te właśnie zagadnienia uczyniliśmy głównym przedmiotem refleksji w niniejszym tomie.
Zawarte tu artykuły prezentujemy w dwóch działach. Pierwszy poświęcono
związkom między pochodzeniem i statusem społecznym oraz aktywnością zawodową a doświadczeniem starzenia się i przeżywaniem starości jako ostatniego etapu
życia. W drugim — nieco dłuższym — dominuje refleksja nad wizerunkami starości
obecnymi w dyskursie publicznym, wykorzystywanymi i kreowanymi w literaturze, sztuce, prasie i w reklamie. Autorów interesowało powstawanie i funkcjonowanie stereotypów związanych z wiekiem podeszłym, wpisywanie starości w rodzący
się w latach I wojny światowej i wraz z upływem czasu przybierający na sile kult
młodości, instrumentalne używanie popularnych wyobrażeń o ludziach starych
w propagowaniu wizji nowego porządku społecznego i politycznego, konfrontowanie dyskursów o starości i cielesności/seksualności.
Szukając informacji o starzeniu się i ludziach starych w różnego typu źródłach
(m.in. w pamiętnikach, korespondencji prywatnej i urzędowej, artykułach prasowych, publicystyce, aktach notarialnych, wywiadach, anonsach reklamowych,
literaturze pięknej, podręcznikach, malarstwie, rzeźbie, fotografii, filmach dokumentalnych, fabularnych i serialach telewizyjnych), poddając je krytycznej analizie
i interpretacji z wykorzystaniem różnych modeli teoretycznych, badacze musieli
1

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. 1:
Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. A. Janiak–Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc,
Warszawa 2016.
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zmagać się przede wszystkim z trudnościami definicyjnymi, które dowodziły jak
bardzo zmienna w czasie oraz mocno uwarunkowana kulturowo i społecznie jest
kategoria „starości”. Problemem okazało się zarówno wyznaczenie granicy wieku,
od której w danym okresie historycznym zaczynała się starość, jak i odpowiedź na
pytanie, czy była ona tożsama dla obu płci, dla osób o odmiennym stanie cywilnym,
dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych środowisk społecznych i zawodowych, grup etnicznych lub wyznaniowych. Czy według społecznych wyobrażeń
owa cezura świadczyć miała o utracie sprawności fizycznej, czy może o pożegnaniu
się z określonymi rolami społecznymi?
Wydawać by się mogło, że badaczom epoki przemysłowej definiowanie starości
w znaczący sposób upraszcza wprowadzenie systemu emerytalnego, który precyzyjnie wskazywał wiek i tym samym próg przejścia do ostatniego etapu życia człowieka. Posługiwanie się wiekiem emerytalnym przy charakteryzowaniu starości
wzbudzać może jednak liczne wątpliwości. Podstawową z nich jest zaobserwowane
w dużej skali zróżnicowanie warunków uzyskiwania prawa do świadczenia emerytalnego przez różne grupy zawodowe. Tak w II RP i PRL, jak również w Polsce
AD 2015, system emerytalny dzielił i nadal dzieli pracowników na zobligowanych
do długoletniej pracy i tych z prawem do wcześniejszej emerytury. Długo inaczej
traktował też kobiety. Gdyby przyjąć wiek emerytalny za początek starości, to w badaniach nad XX w. musielibyśmy z góry założyć, że starość kobiet zaczynała się
wcześniej niż większości mężczyzn, ale później niż niemałej grupy pracowników
służb mundurowych. Trudno chyba byłoby się z tym zgodzić.
Wskazanie ram czasowych obserwowanego etapu życia to nie jedyny problem,
z którym musieli zmierzyć się autorzy niniejszego tomu. W przypadku wielu badań, zarówno dotyczących rzeczywistości społecznej, jak i skoncentrowanych na
toczonych dyskursach, nie było też łatwo wyodrębnić ludzi w podeszłym wieku
spośród innych kategorii społecznych, np. weteranów czy podopiecznych instytucji
dobroczynnych. Ludzie starzy mieścili się bowiem przez większą część badanego
okresu (co najmniej do końca lat 80. XX w.) w licznej zbiorowości osób społecznie
marginalizowanych, a więc także na poziomie opisu włączanych do szeroko rozumianej wspólnoty potrzebujących wsparcia. Postulatem badawczym pozostać więc
musi wypracowanie formuły metodologicznej, pozwalającej lepiej identyfikować tę
badaną grupę.
Wśród autorów publikowanych studiów znajdują się przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych: historycy (głównie badacze historii społecznej, historii płci,
historii idei oraz dziejów medycyny), historycy sztuki, literaturoznawcy, etnolodzy,
antropolodzy kulturowi, kulturoznawcy i socjolodzy z różnych polskich ośrodków
badawczych i uczelni. Niniejszy tom, złożony z 29 artykułów naukowych, rozpoczynają rozważania, poświęcone przeżywaniu starości i warunkom życia ludzi starych,
należących do różnych grup zawodowych i społecznych w XIX i XX w. Pierwsze
w kolejności dotyczą starości księży katolickich na przełomie XIX i XX w. Witold Molik omawia ten problem w odniesieniu do archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej,
a Krzysztof Lewalski na przykładzie Królestwa Polskiego. Obaj autorzy przeanalizowali czynniki, które determinowały życie duchownych w podeszłym wieku, w tym
m.in.: warunki materialne podczas pełnienia posługi duszpasterskiej, więzi rodzinne,
udział państwa — niemieckiego (Molik) i rosyjskiego (Lewalski) — w zapewnianiu
księżom godnej starości, stosunek episkopatu do inicjatyw samopomocowych. Dopełnieniem tego porównania jest artykuł Tadeusza Stegnera o „jesieni życia” pastorów
w Królestwie Polskim w XIX w. Autor starał się wskazać przyczyny długoletniego
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(często aż do kresu życia) wypełniania przez nich obowiązków duszpasterskich w obu
kościołach ewangelickich. Z podobnym pytaniem, o czynniki zmuszające/zachęcające
do jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników nauki przełomu XIX i XX w.,
zmierzył się Stefan Ciara, wykorzystując w swych rozważaniach przykłady uczonych
lwowskich i krakowskich.
Specyficzną sytuacją pruskich szlachcianek w podeszłym wieku, pozbawionych
wsparcia męża oraz dochodów własnych, ale zobowiązanych do stylu i poziomu
życia reprezentowanego przez nie stanu, zajęła się Agnieszka Szudarek (1ov. Chlebowska). Opisała ona nie tylko kobiece strategie przetrwania wdowieństwa, z wielu
powodów coraz dłuższego etapu życia kobiet, ale także podejmowane przez nie
próby ulżenia doskwierającej samotności. Przejmującym wizjom samotnej starości,
obawom przed śmiercią w osamotnieniu i pochówkiem w zbiorowej, anonimowej
mogile, obecnym w źródłach pozostawionych przez przebywających we Francji
emigrantów powstania listopadowego, wiele miejsca w swoim tekście poświęciła
Małgorzata Karpińska. Interesowały ją jednak nie tylko wyobrażenia starości w grupie przedwcześnie skazanej na społeczno–polityczną bezczynność, ale także realia
takiego życia: warunki materialne i mieszkaniowe, formy spędzania czasu w nadmiarze wolnego, relacje osobiste. Polityczną starością, również bezczynną, ale wyniesioną do rangi dożywotniego, publicznego zaszczytu, zajął się natomiast Mikołaj
Getka–Kenig w studium dotyczącym senatorów Księstwa Warszawskiego.
Artykuły Urszuli Lehr i Bartłomieja Gapińskiego zawierają z kolei interesujący
i bogaty opis zmian w postrzeganiu starości i roli ludzi starych, zachodzących na
wsi polskiej od przełomu XIX i XX w. niemal do czasów współczesnych. Autorzy ci
wskazują, że w społecznościach wiejskich ludzie starzy otrzymywali pomoc od rodziny, ale pełnili też ważne funkcje związane z tradycyjną obrzędowością. Obecnie
starość na wsi uległa swoistej dewaluacji, systematycznie postępuje proces obniżania
się statusu społecznego starszych mieszkańców, chyba że — co nie jest wcale takie
rzadkie — otrzymują oni emeryturę, która stanowi istotną pozycję w budżecie domowym całej rodziny. Współczesnym zjawiskom społeczno–kulturowym poświęcony jest także tekst Joanny Zalewskiej, próbującej scharakteryzować w nim ewolucję „przeżywania starości”, obserwowanej przede wszystkim w mieście i w ścisłym
związku z przemianami rodziny (jej struktury i podstaw ekonomicznych, podziału
ról i relacji władzy między jej członkami). Ważnym tłem historycznym dla omówionych tu studiów etnograficznych, antropologicznych i socjologicznych jest
opracowanie Dariusza Jarosza poświęcone ludziom starym w okresie PRL. Autor,
wyzyskując bogatą i zróżnicowaną bazę źródłową, omówił cechy demograficzne badanej grupy, ekonomiczne oraz społeczne uwarunkowania poziomu i stylu jej życia,
a także przedstawił świat kontaktów społecznych ówczesnych seniorów. Zwrócił
przy tym uwagę na słabą przydatność statystyk peerelowskich w badaniach nad
ludźmi starymi, które dość często traktowały emerytów i rencistów, a więc osoby
o różnym wieku, jako łączną grupę pobierającą świadczenia emerytalno–rentowe.
Część drugą skoncentrowaną na wizerunkach, wyobrażeniach i stereotypach
obecnych w dyskursach o starości otwiera interesujący blok studiów literaturoznawczych. Zarówno Ewa Ihnatowicz, jak i Dawid M. Osiński przedmiotem swej
analizy objęli dzieła pozytywistów. Nie szukali w nich jednak obrazów rzeczywistej
kondycji społecznej ludzi starych. Ewa Ihnatowicz zajęła się literackim wyobrażeniem kondycji starości jako świadectwem obecności tradycji w życiu społeczeństwa
polskiego, współczesnego przywoływanym pisarzom. Takie podejście pozwoliło
autorce m.in. na stwierdzenie, że tak Prus, jak i Orzeszkowa, bez względu na przyj-
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mowaną perspektywę czy obserwowaną i opisywaną społeczność (miejską lub wiejską) konstatowali „społeczną marginalizację tradycji” i brak jej ciągłości w czasie.
Z kolei Dawid M. Osiński, odwołując się do publicystyki lat 60. i 70. XIX w. oraz dokumentów osobistych polskich pozytywistów, skonfrontował pokoleniowy projekt
starości „aprobowanej” i „pożądanej”, „symbolicznej”, „niemetrykalnej”, „światopoglądowej” z doświadczeniem starości „biologicznej [...], metrykalnej, wreszcie egzystencjalnej”. Dobrym kontekstem porównawczym dla tych rozważań jest artykuł
Ireny Bilińskiej o postrzeganiu starości, a zwłaszcza starzejącego się ciała, w słowackim romantyzmie na przykładzie życia i twórczości poety Samo Bohdana Hrobonia,
„odkrytego” dopiero po prawie stu latach od jego śmierci.
Do twórczości Elizy Orzeszkowej nawiązała także Ewa Paczoska. Poszukując
w polskiej literaturze pięknej przełomu XIX i XX w. wizerunków kobiet starych,
badaczka ta sięgnęła również po utwory Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej,
Zofii Nałkowskiej, Stanisława Brzozowskiego, a nawet powieści Marii Kuncewiczowej i Heleny Boguszewskiej z dwudziestolecia międzywojennego. Nie ulega
wątpliwości, że sformułowany przez nią w tekście o charakterze naukowego rekonesansu katalog zagadnień (np. społeczna bezużyteczność kobiety starzejącej się,
seksualność kobiet starych, starość „matki Polki”) wart jest pogłębionych badań
i dyskusji. Wątek zróżnicowania starości ze względu na płeć jest też tematem wiodącym artykułu Agnieszki Rosales Rodriguez, poświęconego reprezentacjom starości kobiet w sztuce nowożytnej i nowoczesnej, w którym autorka kompetentnie
wyjaśniła jak i dlaczego w sztuce tej pojawiły się takie elementy, jak: brutalny język
opowieści o starości kobiet czy epatowanie brzydotą, chorobą i rozkładem kobiecego, starzejącego się ciała. O przewartościowaniach młodości i starości w sztuce
i możliwej eksplozji twórczości w ostatnich latach życia, narastaniu ekspresji twórczej wbrew starzeniu się ciała, przekonywująco w studium o Jacku Sempolińskim
napisała zaś historyczka sztuki Maria Poprzęcka.
Do współczesnych reprezentacji starości odwołują się w swych rozważaniach
także kulturoznawcy. Iwona Kurz, dzięki analizie wybranych produkcji popkultury
ostatniego dwudziestopięciolecia, sformułowała ciekawe wnioski na temat „widzialności/niewidzialności” starzejących się ciał kobiet i mężczyzn oraz norm przypisywanych ich obrazowaniu. Autorka ta podkreśliła, że o pojawieniu się wizerunków
starości w przekazach medialnych zadecydowała „siła nabywcza portfela” seniorów. Gwarantowane i coraz wyższe świadczenia emerytalne — szczególnie cenne
w latach kryzysu gospodarczego — uczyniły z ludzi starych ważną grupę klientów
wolnego rynku i odbiorców kultury masowej. Na związek między obecnością (bądź
jej brakiem) ludzi starych w masowych mediach (np. w prasie) a ich sytuacją ekonomiczną i tym samym ich pozycją w świecie konsumentów zwróciła także uwagę Agnieszka Janiak–Jasińska. Badając reklamy z wybranych polskich dzienników
i periodyków przełomu XIX i XX w. (do 1939), stwierdziła, że były one skierowane
głównie do osób w wieku produkcyjnym (zarabiających), a opisy objawów starości
(z zasady niewizualizowanej) oraz obietnice powstrzymania procesu starzenia się
służyły mobilizowaniu klientek do zakupów towarów z branży kosmetycznej i farmaceutycznej oraz przyczyniały się do narodzin kultu młodości. Zarówno wyniki
kwerend źródłowych Agnieszki Janiak–Jasińskiej, jak i Katarzyny Sierakowskiej,
która swą naukową obserwacją objęła prasę kobiecą dwudziestolecia międzywojennego, przekonują, że w okresie tym czterdziestolatka uchodziła za kobietę dojrzałą, rozpoczynającą właśnie „jesień swojego życia”. Jakkolwiek prasa zachęcała
ją do walki ze starością, do aktywności fizycznej oraz publicznej, to wiele zaleceń
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dotyczących zachowania, stroju i higieny przypominało jej o nieubłaganym upływie czasu. Według Katarzyny Sierakowskiej natarczywa promocja młodości i nowe
myślenie o nieco aktywniejszej i swobodniejszej starości obserwowane w masowych
mediach międzywojnia nie wpłynęły w zasadniczy sposób na zachowania kobiet
dorastających bądź dorosłych jeszcze przed I wojną światową, kształtowały natomiast wyobrażenia o wieku podeszłym ówczesnych nastolatek i kobiet młodych.
Ważnym uzupełnieniem tych rozważań są artykuły Tadeusza Stegnera o ludziach
starych w dziewiętnastowiecznych kurortach oraz Ewy Szmaj, która scharakteryzowała rozwój polskiej kosmetologii w dwudziestoleciu międzywojennym.
W prezentowanym zbiorze kult młodości analizowany jest nie tylko jako narzędzie marketingowe, ale także jako ważny element ideologii polityczno–społecznych.
Takie ujęcie znajdujemy w artykule Piotra Podemskiego (uzupełniającym rozważania Jakuba Zapały z tomu pierwszego) o rewolucji faszystowskiej jako buncie „młodych ciałem” i „młodych duchem” przeciwko „starej Italii” i „starym Włochom”,
czyli o politycznej grze starością jako symbolem słabości i bierności oraz młodością,
posiadającą monopol na siłę, sprawczość i rację. Z kolei Dariusz K. Chojecki zajął
się politycznym dyskursem wokół starości i młodości w nazistowskich Niemczech.
Autor scharakteryzował zjawisko demograficznego starzenia się Niemiec po I wojnie światowej oraz narodziny i upowszechnienie się wśród niemieckich elit przekonania, że starzenie się ludności zagraża istnieniu narodu niemieckiego, który paść
może ofiarą witalności demograficznie młodszej Słowiańszczyzny. Obciążenie ludźmi starymi, strach przed starością oraz apoteoza młodości to również — zdaniem
Katarzyny Stańczak–Wiślicz — ważne wątki dyskursu o odbudowywanej Warszawie toczonego w drugiej połowie lat 40. XX w. O jego kształcie zadecydowała zarówno wizja nowego porządku społeczno–politycznego, lansowana przez władze,
przedwojenne idee modernistyczne budowy „nowego miasta i nowego społeczeństwa” głoszone przez Stanisława Tołwińskiego — prezydenta Warszawy i współtwórcy WSM, jak i wojenne doświadczenie rozwiązywania problemu ludzi „zbędnych”. Konfrontując omawiany dyskurs z powojenną warszawską rzeczywistością,
autorka stwierdziła, że wkład ludzi starych w odbudowę miasta był marginalizowany, a nawet przemilczany, a do obiegu publicznego przedostawały się jedynie
informacje o faktycznej, katastrofalnej sytuacji materialnej osób w podeszłym wieku
i potrzebie natychmiastowego zaradzenia tym bolączkom.
Wyróżniającą się grupę artykułów stanowią studia poświęcone relacjom międzypokoleniowym oraz wizerunkom ludzi starych w dokumentach osobistych, a także
w przekazach adresowanych do osób młodych. Magdalena Stankowska omówiła
zmiany, do których doszło w ostatnim czasie w relacjach rodzinnych w środowiskach wielkomiejskich między kobietami wchodzącymi w role teściowych i świekr.
Sygnalizują one możliwy spadek popularności potocznych, nacechowanych pejoratywnie wyobrażeń teściowych (obecnych np. w dowcipach i żartach). Urszula Lehr
przeanalizowała kulturowe paradygmaty starości we współczesnych społecznościach lokalnych, Anna Landau–Czajka przyjrzała się zaś wizerunkom osób starszych w literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży oraz w podręcznikach szkolnych.
Porównanie publikacji dziewiętnasto– i dwudziestowiecznych z literaturą współczesną doprowadziło autorkę do wniosku o nikłym zindywidualizowaniu postaci
ludzi starych. W narracjach adresowanych do młodych pojawiali się oni bowiem
i pojawiają w dalszym ciągu, przede wszystkim w roli babć i dziadków oraz —
w zależności od poglądów wychowawczych panujących w danej epoce oraz indywidualnego spojrzenia samego autora — symbolizowali i nadal symbolizują trady-
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cję lub wstecznictwo, opiekuńczość lub słabość, którą należy się zająć. Przedmiotem
naukowych dociekań Tomasza Pudłockiego stały się natomiast rozbieżności między
rzeczywistym wiekiem nauczycieli szkół galicyjskich przełomu XIX i XX w. a obrazem wykreowanym we wspomnieniach ich wychowanków i obecnym w kulturze
popularnej (np. w filmie) dwudziestolecia międzywojennego.
Przegląd publikowanych tekstów wskazuje wyraźnie na rozległość pola badawczego jakim jest starość w badaniach humanistycznych i społecznych. Pole to, choć
częściowo już zagospodarowane, zdaje się stwarzać jeszcze różne możliwości. Pogłębienia wymaga refleksja nad zależnością wieku społeczno–kulturowego od wieku metrykalnego, statusu społecznego, płci, stanu cywilnego, aktywności zawodowej, wyznawanej religii, a może też i poglądów społeczno–politycznych. Warto też
zastanawiać się nad wykorzystywaniem figury starca, konstruktów starości i młodości w dyskursach, szczególnie tych propagandowych. Ciekawą propozycją badawczą jest obserwacja widzialności starości, czyli postrzegania starzejącego się ciała i dyscyplinowania go za pomocą naukowych wytycznych (np. zasad higieny) czy
norm obyczajowych. Prezentowane artykuły pozwalają też dostrzec, o czym pisano
już w przedmowie do tomu pierwszego, różnorodność podejścia metodologicznego
do prezentowanego zagadnienia. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do dalszej naukowej eksploracji problematyki starości i procesów starzenia się.
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Introduction

T

he studies presented here constitute a continuation and elaboration of the discussion contained in the first volume of the collective work Old people and old
age in the Polish lands from the 19th to the 20th century (in a comparative context)1. Although its focus was to provide an outline of the present state of research as well as
methodological challenges and limitations, quantitative analysis of the group under
observation and a description of institutionalized forms of caregiving for the elderly, it did not neglect the issue of the definition, perception and experience of old age
in the 19th and 20th century — although, necessarily, this was only touched upon.
In the present volume these matters become the main object of reflection.
The articles contained here are divided into two sections. The first is devoted
to the relationships between social background and status as well as professional
activities and the experience of ageing and old age as the last stage of life. The second — and somewhat longer — section is dominated by the reflection on the images of old age present in social discourse, and those used and created in literature, art, the press and advertising. The authors were interested in the appearance
and functioning of stereotypes involving advanced age, the place of old age within
the cult of youth, which arose in the years of World War I and grew in strength with
the passage of time, the exploitation of popular ideas about old people in promoting
the vision of a new social and political order, and a confrontation of the discourses
on old age and the body/sexuality.
Searching for information on ageing and old people in various sources (such as
diaries, private and oﬃcial correspondence, articles in the press, essays, notarial deeds,
interviews, advertisements, literature, textbooks, painting, sculpture, photography,
documentary and feature films, and TV series), and subjecting it to critical analysis
and interpretation by means of various theoretical models, the researchers had to con1

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku (na tle porównawczym) / Old people
and old age in the Polish lands from the 19th to the 20th century (in a comparative context), vol. 1:
Methodology, demography, welfare institutions, eds. A. Janiak–Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc,
Warszawa 2016.
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tend, first and foremost, with the problem of definition, which showed how very variable in time and strongly dependent on cultural and social factors the category of “old
age” is. There was a diﬃculty in establishing the chronological point at which “old age”
began in a given historical period, as well as answering the question whether it was
the same for both sexes, people of diﬀerent marital status, male and female representatives of various social and professional milieus, as well as ethnic and religious groups.
And was this dividing line intended to reflect — in the mind of the populace — the loss
of physical fitness or maybe an end to the fulfilment of certain social roles?
It might seem that for researchers interested in the industrial era the task of defining old age would be considerably facilitated by the introduction of the old age
pension system, which precisely specified the age, and therefore the threshold,
of this final stage of human life. However, the use of pensionable age for the description of old age raises many doubts. The most important one concerns the often
observed diﬀerences in the conditions that various professional groups had to meet
in order to gain the right to receive retirement benefits. In the Second Polish Republic, the People’s Republic of Poland, as well as in the Poland of 2015 AD the old
age pension system divided — and still divides — workers into those required to
work for many years and those entitled to early retirement. For a long time women,
too, were treated diﬀerently. If we were to accept the retirement age as the starting
point of old age, in our research into the 20th century we would have to assume
in advance that for women old age began earlier than for most men, but later than
for the not inconsiderable group of employees of the uniformed services. Such an
assumption would most likely be hard to endorse.
Specifying the time frame for the life stage under observation was not the only
problem that the authors of this volume had to face. In the case of many studies, both
those concerning the social reality and those that focus on discourses, it was not easy
to distinguish people of advanced age from other social categories, such as veterans
or inmates of charitable institutions. For the greater part of the period under scrutiny
(at least till the end of the 1980’s) the elderly were included in the larger population
of the socially marginalized, and therefore — also at the level of description — included in the broadly defined group of those in need of assistance. The development
of a methodological formula that will allow better identification of the group concerned must still remain a research objective.
Among the authors of studies published here there are representatives of the humanities and social sciences: historians (mainly of social history, gender history,
history of ideas and history of medicine), art historians, literary scholars, ethnologists, cultural anthropologists, scholars of culture and sociologists from various
Polish research centres and universities. The volume, consisting of 29 scientific articles, begins with a discussion of the experience of old age and the living conditions of old people belonging to various professional and social groups in the 19th
and 20th century. The first studies in this group, by Witold Molik and Krzysztof
Lewalski, describe the old age of Catholic priests at the turn of the 20th century —
in the Gniezno and Poznań archdiocese, and in the Kingdom of Poland, respectively.
Both authors analyse its various determining factors, such as material circumstances
in the course of the ministry, family ties, the participation of the state — German
(Molik) and Russian (Lewalski) — in providing for a dignified old age, and the attitude of the episcopate to self–help initiatives. A complement to this comparison
is provided by the article by Tadeusz Stegner about “the autumn of life” of pastors
in the Kingdom of Poland in the 19th century. The author attempted to uncover
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the reasons why pastoral duties in both Evangelical churches were carried out for
such a long time (often till the very end of life). A similar question — concerning
the factors forcing (or encouraging) research workers at the turn of the 20th century
to be professionally active for as long as possible — was addressed by Stefan Ciara,
who used in his discussion the example of scientists from Lwów and Kraków.
The unique situation of Prussian gentry women of advanced years, deprived
of the assistance of a husband as well as their own income, yet obligated to maintain a lifestyle and living standards of their social class was described by Agnieszka
Szudarek (1ov Chlebowska). She describes not only the strategies used by women
to survive in widowhood — a life stage which, for many reasons, was growing longer — but also the attempts they made to alleviate their oppressive loneliness. Pitiful
visions of a lonely old age, fears of a solitary death and burial in a communal, anonymous grave, present in the sources left by the émigrés in France after the November Uprising were dealt with at length by Małgorzata Karpińska. This author, however, was not only interested in the images of old age among a group condemned,
well before their time, to social and political idleness, but also the realities of their
life: financial and housing conditions, means of occupying the excess of free time,
and personal relationships. Political old age — also idle, but elevated to the level
of a lifelong, public honour — was addressed by Mikołaj Getka–Kenig in his study
on the Senators of the Duchy of Warsaw.
The articles by Urszula Lehr and Bartłomiej Gapiński provide an interesting, rich
description of the changes in the perception of old age and the roles of old people
occurring in the Polish countryside from the turn of the 20th century almost until
the present time. The authors point out that in rural communities old people received assistance from their family, but also fulfilled important functions involving traditional observances. In the rural areas of today old age has been devalued,
and the social status of older inhabitants is consistently becoming lower — unless
(which is by no means rare) they receive the old age pension, an important item
in the family budget. Contemporary socio–cultural phenomena are also of interest
to Joanna Zalewska, who in her text attempted to describe the evolution of “experiencing old age”, seen mostly in cities, and closely related to the transformations
of the family itself (its structure and economic basis, the division of roles and power relations between its members). Important historical background for the ethnographic, anthropological and sociological studies mentioned so far is furnished
by the study by Dariusz Jarosz devoted to old people in the People’s Republic
of Poland. Drawing on a rich and varied source base the author describes the demographic characteristics of this group as well as the economic and social factors that
determined their lifestyle and standard of living, and presents the world of social
contacts of seniors in those times. In doing so, he also draws attention to the limited usefulness — for the purposes of research on the elderly — of the old statistics
of the People’s Republic of Poland, in which old age pensioners and the receivers
of other benefits — that is, people of various ages — were often grouped together.
The second part, focusing on the images, concepts and stereotypes present in discourses on old age opens with a series of interesting studies by literary scholars.
Both Ewa Ihnatowicz and Dawid M. Osiński chose as the subject of their analysis
the works of the positivists. However, they were not looking for the descriptions
of the actual social condition of old people. Ewa Ihnatowicz treats literary representations of the state of old age as evidence for the presence of tradition in the life
of the Polish society, contemporary with the writers selected. This approach made
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it possible for the author to ascertain, for instance, that both Prus and Orzeszkowa,
regardless of the perspective chosen and the community being observed and described (whether urban or rural) noted the “social marginalization of tradition”
and its lack of temporal continuity. Dawid M. Osiński, in his turn, referring to journalism of the 1860’s and 1870’s as well as personal documents of the Polish positivists confronts the generational project of “approved” and “desirable” old age
that is “symbolic”, “non–chronological” and “outlook–related” with the experience
of old age that is “biological [...], chronological and — in the end — existential”.
A good comparative context for these reflections is provided by the article by Irena
Bilińska about the perception of old age, and especially the ageing body, in Slovak
Romanticism, based on the example of life and work of Samo Bohdan Hrobon, who
was wider discovered only nearly one hundred years after his death.
Ewa Paczoska also draws upon the writings of Eliza Orzeszkowa. Searching for
the images of old women in Polish literature at the turn of the 20th century this author also looks at the works of Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Zofia Nałkowska, Stanisław Brzozowski, and even the novels of Maria Kuncewiczowa and Helena Boguszewska from the interwar period. Undoubtedly the list of issues drawn up
by her in this article (in the nature of a scientific reconnaissance) — such as the social uselessness of the ageing woman, the sexuality of old women, or the old age
of the “Polish mother” — deserves more in–depth research and discussion. The differentiation of old age on the basis of gender is the main subject of the article by Agnieszka Rosales Rodriguez about the representations of women’s old age in modern
art. The author competently explains the origins of the brutal language used in her
story of female old age, the displays of ugliness, disease and the disintegration
of a woman’s ageing body. The redefinition of youth and old age in art, including
the possible explosion of creativity in the last years of life and growth of artistic expression in spite of the body’s ageing is convincingly described by the art historian
Maria Poprzęcka in her study about Jacek Sempoliński.
The culture scholars, too, draw on modern representations of the old age in their
discussions. Iwona Kurz, invoking the productions of mass culture of the last twenty
five years arrived at interesting conclusions about the “visibility/invisibility” of men
and women’s ageing bodies, as well as the norms assigned to their presentation.
The author emphasizes that the appearance of the images of old age in the media
was due to the “buying power of the (seniors’) wallets”. Guaranteed and steadily increasing retirement benefits — especially valuable during the years of economic crisis — made old people an important group of customers on the free market
and the recipients of mass culture. Agnieszka Janiak–Jasińska, too, draws our attention to the relationship between the presence (or absence) of old people in mass
media (for instance the press), and their economic situation and consequently
the position they occupy in the world of consumers. Analysing advertisements from
selected Polish dailies and periodicals from the turn of the 20th century and beyond
(until 1939) she concludes that they were mainly addressed to people of reproductive age (working for a living), and the descriptions of symptoms connected with
old age (usually not visualized) as well as the promises to arrest the ageing process,
served to encourage shopping among female customers of the cosmetic and pharmaceutical industries, and contributed to the birth of the cult of youth. The results
of preliminary surveys of sources conducted by both Agnieszka Janiak–Jasińska
and Katarzyna Sierakowska (whose scientific inquiry involved the women’s press
of the interwar years) show that in the presented period woman of forty was con-
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sidered mature and already entering upon the “autumn of (her) life”. Although
the press encouraged her to combat old age and engage in physical and social activities, a whole host of suggestions with regard to behaviour, dress and hygiene
reminded her of the inexorable passage of time. According to Katarzyna Sierakowska the insistent promotion of youth and new thinking about old age (envisioned
as somewhat more active and independent) seen in the mass media in the interwar
period did not influence to any considerable degree the behaviour of women who
were already adult, or entering adulthood, before World War I, but it did shape
the notions of old age among the teenage girls and young women of the time. An
important complement to this discussion are the articles by Tadeusz Stegner about
old people at 19th century health resorts and Ewa Szmaj, who describes the development of Polish cosmetology in the interwar period.
In the present collection the cult of youth is analysed not only as a marketing
tool, but also as an important element of political and social ideologies. The latter
perspective can be found in the article by Piotr Podemski (which supplements Jakub
Zapała’s discussion from the first volume) about the fascist revolution as the revolt
of the “young in body” and “young in spirit” against “the old Italy” and “old Italians” — that is, the use of old age in the political game as a symbol of weakness
and passivity, with youth presented as having a monopoly on strength, agency
and right. Dariusz K. Chojecki, on the other hand, deals with political discourse surrounding old age and youth in the Nazi Germany. The author describes the phenomenon of demographic ageing of Germany after Wold War I and the birth and spread
among German elites of the conviction that this ageing of population threatens
the very existence of the German nation, which may fall prey to the vitality of the demographically younger Slavdom. The burden that old people represented, the fear
of old age and an apotheosis of youth are also — according to Katarzyna Stańczak–
Wiślicz — important themes in the discourse about the rebuilding of Warsaw taking
place in the second half of the 1940’s. It was shaped by the vision of a new socio–political order promoted by the authorities, the pre–war, modernist ideas of building
“a new city and a new society” endorsed by the Mayor of Warsaw and co–creator
of WSM Stanisław Tołwiński, as well as the wartime experience of solving the problem of “unnecessary” people. Confronting it with the realities of post–war Warsaw
the author concludes that the contribution made by older people to the rebuilding
of the city was marginalized, and even passed over, while the only information that
reached the public concerned the actual catastrophic financial situation of the elderly, and the necessity to remedy this ill as soon as possible.
A distinct group is formed by the studies devoted to intergenerational relationships, as well the images of old people in personal documents and messages
addressed to the young. Magdalena Stankowska discusses the changes that have
occurred in recent times in big–city environments in family relations between women entering into the role of mother–in–law. They suggest a decline in popularity of the common, pejoratively tinged concept of the mother–in–law (to be found,
for instance, in jokes and witticisms). Urszula Lehr analyses the cultural paradigm
of old age in contemporary local communities, while Anna Landau–Czajka takes
a look at the images of older people in teens’ and children’s literature as well as
school textbooks. A comparison of publications from the 19th and 20th century
with contemporary literature leads the author to conclude that the characters of old
people are poorly individualised. In narratives addressed to the young they appeared — and still appear — mostly in the roles of grandmothers and grandfathers,
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and — depending on the attitudes towards child–rearing prevalent in a given era
and the individual outlook of the author — symbolized, and continue to symbolize,
tradition or reactionary attitudes, protectiveness or weakness in need of care.
The subject of Tomasz Pudłocki’s scientific investigation, on the other hand, was
the diﬀerence between the actual age of the teachers in Galician schools at the turn
of the 20th century, and the picture emerging from the reminiscences of their pupils
and present in popular culture (for instance film) of the interwar period.
A review of the texts published here clearly indicates how wide a research field
of old age is in the humanities and social sciences. This field, although partially
explored by now, appears still to oﬀer all sorts of possibilities. There is a need for
more in–depth investigation of the relationship between the socio–cultural age
and the chronological age, social status, gender, marital status, professional activity, religion, and maybe even social and political views. It would also be worthwhile to examine the use of the character of old person, as well as the constructs
of youth and old age in various discourses, especially in the field of propaganda.
An interesting research proposition would be to study the visibility of old people,
that is, the perception of the ageing body and the attempts to discipline it according
to scientific guidelines (such as, for instance, the rules of hygiene) or social conventions. The present articles make it possible to recognize — as has already been said
in the introduction to the first volume — the diversity of methodological approaches
to the issue here presented. It is our hope that they will provide an inspiration to
further scientific exploration of the question of old age and the processes of ageing.
Introduction in vol. I & II
translated by Anna Czajkowska
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Witold Molik
Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Starość duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej
i poznańskiej w XIX i na początku XX wieku

„S

mutny to jednak koniec kapłańskiego życia, tak umierać na zapadłej wsi —
samotnie; płatna ręka poda ci strawę, lekarz zajrzy z obowiązku, konfrater
w przejeździe, na czole rozpalonym nigdy nie spocznie kochająca, kojąca dłoń, żadne serce nie bije dla ciebie osobistą, ciepłą serdecznością, a po śmierci kilka łez podczas rozrzewniającego kazania — wszakże zwykle dobrego kaznodzieję wybiera się
do tej przysługi, a potem przyjdzie następca i — zapomnienie...”1. Tak oto w przedostatnim roku I wojny światowej ksiądz Zygmunt Baranowski opisał schyłkowe lata
życia przeciętnego wiejskiego proboszcza w Poznańskiem. Nasuwa się pytanie, na
ile jest to obraz udramatyzowany, a na ile zgodny z ówczesną rzeczywistością?
Do podjęcia próby ukazania jesieni życia księży obu wielkopolskich archidiecezji
zachęciły mnie, oprócz przytoczonego cytatu, bogate źródła, przechowywane w Archiwach Archidiecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu oraz w Archiwum Państwowym
w Poznaniu i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlin–Dahlem.
Określeniem wielkopolskie archidiecezje posługuję się w odniesieniu do archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, które od 1821 r. połączone były unią personalną.
Miały bowiem jednego arcybiskupa, ale osobne konsystorze. Obszar ich był prawie
identyczny z terenem Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W jego granicach znajdował się także niewielki dekanat fordoński, należący do diecezji chełmińskiej. Do archidiecezji poznańskiej należał z kolei dekanat wałecki, będący zarazem w podziale
administracyjnym państwa pruskiego jednym z powiatów prowincji Prusy Zachodnie2. Stan liczebny duchowieństwa w obu wielkopolskich archidiecezjach, głównie
wskutek polityki władz pruskich wobec Kościoła katolickiego, ulegał ciągłym zmianom. W 1815 r. pracowało w nich łącznie 874, 1848 — 594, 1874 — 818, 1896 — 670
i w 1914 r. — 855 księży. W zdecydowanej większości było to duchowieństwo polskie. Udział księży niemieckiej narodowości był początkowo niewielki, od lat 40.
XIX w. wahał się w granicach 10–12%3.
W piśmiennictwie poświęconym klerowi obu wielkopolskich archidiecezji dominuje pogląd, że był on nierówno uposażony. Istotnie, przez cały okres zaborów
1

Ks. Z. Baranowski, Pamiętnik wiejskiego księdza, Poznań 1917, s. 9.
Zob. T. Ceynowa, Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821–1920, Radom 2004.
3
W. Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009,
s. 232 nn.
2
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istniały duże dysproporcje między wynagrodzeniem kleru wyższego i niższego.
Przeciętne uposażenie duchowieństwa zaspokajało jego wszystkie potrzeby. Stałe
dochody zapewniały większości księży dostatnie życie „nieraz w rażący sposób
odbiegające od skromnych warunków materialno–bytowych najszerszych warstw
ludności”4. Także w sąsiedniej diecezji chełmińskiej księża znajdowali się w najlepszej sytuacji materialnej spośród grup zawodowych polskiej inteligencji, a ich status
oddawało trafnie pomorskie ludowe porzekadło, że „kto ma księdza w rodzie tego
bieda nie dobodzie”5. Podobny obraz wyłania się z literatury pamiętnikarskiej. Zdaniem Stanisława Wachowiaka kler wielkopolski wyróżniał się dużą zamożnością.
„Nigdzie nie było takich prebend, tyle własności i ziemi do Kościoła należących, co
w Wielkopolsce i na Pomorzu”6.
Po skonfiskowaniu w lipcu 1796 r. dóbr kościelnych (ziemi należącej do biskupstw, kapituł i klasztorów) przez władze pruskie wyższe duchowieństwo archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej otrzymywało wynagrodzenie za swoją pracę w postaci tzw. kompetencji, wypłacanych z kasy państwowej. Duże straty
ponieśli zwłaszcza arcybiskup gnieźnieński i biskup poznański. Pobierane przez
nich od państwa uposażenie było bowiem znacznie niższe od dochodów płynących
ze skonfiskowanych majątków kościelnych7. Arcybiskupowi gnieźnieńskiemu władze pruskie przyznały w 1806 r. kompetencję wynoszącą 30 tys. talarów rocznie,
czyli aż o 100 tys. talarów niższą od kwoty, która wpływała do kasy arcybiskupiej
przed drugim rozbiorem Rzeczypospolitej8. Wypłacane w różnej wysokości kompetencje rządowe unormowała ostatecznie w 1821 r. bulla De salute animarum. Ustaloną
w niej na 12 tys. talarów roczną pensję arcybiskupi gnieźnieńsko–poznańscy otrzymywali w niezmienionej wysokości aż do 1918 r. (po reformie monetarnej w latach
1871–1876 wypłacano ją w wysokości 36 tys. marek). Była ona znacznie niższa od
uposażenia z okresu przedrozbiorowego, ale wysoka w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym z kasy państwowej przez biskupów ordynariuszy innych
diecezji w monarchii Hohenzollernów (kompetencje w tej samej wysokości pobierał
jeszcze tylko arcybiskup koloński). We wspomnianej bulli zostały też uregulowane
kompetencje członków kapituły gnieźnieńskiej i poznańskiej. Należącym do nich
prałatom i kanonikom przyznano w zależności od stopnia starszeństwa i pełnionej
funkcji od 800 do 1800 talarów rocznie. Duchowni ci otrzymywali jeszcze wynagrodzenie za inne pełnione funkcje i korzystali z różnych dotacji. Wszystkie te dodatki
stanowiły jednak niewielki dochód w porównaniu z wypłacaną przez rząd pruski
kompetencją, ale mimo znacznego obniżenia uposażenia po rozbiorach, dochody
członków obu wielkopolskich kapituł w porównaniu z innymi duchownymi nie
były wcale niskie i zapewniały im wysoką stopę życiową9.

4

L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielkopolsce w latach 1815–
1918, Koszalin 1986, s. 448; W. Molik, Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie
Poznańskim 1841–1870, Warszawa–Poznań 1979, s. 130–131.
5
J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848–1920, Gdańsk 1986, s. 249.
6
S. Wachowiak, Czasy które przeżyłem, Warszawa 1991, s. 32; zob. także Z. Karpiński, O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860–1960, Warszawa 1971, s. 48.
7
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1795–1806. Studium historyczno–prawne, Wrocław 1957, s. 226–227, 243.
8
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 402.
9
Tamże, s. 403–410; B. Hoﬀmann, Wykonanie bulli de salute animarum w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Roczniki Historyczne” 8, 1932, s. 168–190.
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Duchowieństwu niższemu władze pruskie nie zarekwirowały dóbr ziemskich.
Zbadanie jego uposażenia natrafia jednak na poważne przeszkody ze względu na
różne źródła dochodów i częściowe ich ukrywanie. Wynagrodzenie proboszczów
określała wielkość uposażenia parafii, przede wszystkim w dobra beneficjalne, które przynosiły stały dochód. Jeśli nie chcieli oni ponosić strat materialnych, to musieli poświęcać dużo czasu na doglądanie gospodarstwa i prac polowych, zwłaszcza w czasie zasiewów i żniw10. Proboszczowie korzystali też z innych dochodów,
tzw. akcydensów (opłat za posługi religijne, takie jak: chrzty, śluby itp.), ale odgrywały one w ich uposażeniu mniejszą rolę. Uposażenie probostw w dobra ziemskie
w obu objętych badaniem archidiecezjach było bardzo zróżnicowane. W klasyfikacji
sporządzonej w 1853 r. podzielono beneficja na cztery klasy: I – ponad 1000 talarów,
II — od 500 do 1000 talarów, III — od 300 do 500 talarów i IV — poniżej 300 talarów.
Według tej klasyfikacji aż w 82 parafiach (23,4%) archidiecezji poznańskiej i 35 parafiach (16,1%) archidiecezji gnieźnieńskiej uposażenie proboszczów wynosiło ponad
1000 talarów rocznie. Około 40% proboszczów w obu archidiecezjach osiągało dochody w granicach 500–1000 talarów. Natomiast probostw przynoszących dochód
poniżej 300 talarów rocznie było w archidiecezji poznańskiej 44 (12,6%), a w archidiecezji gnieźnieńskiej (według zestawienia z 1836) 49 (23,2%)11. Proporcje pod tym
względem aż do I wojny światowej nie uległy zasadniczej zmianie. W archidiecezji poznańskiej do najbogatszych należały probostwa w Grodzisku Wielkopolskim
i Śremie, a w archidiecezji gnieźnieńskiej parafie w Inowrocławiu, Strzelnie i Kościelcu. Na początku XX w. dochody ich wynosiły po kilkanaście tysięcy marek rocznie.
O najbardziej dochodowe probostwa starało się zwykle wielu księży. Przykładowo
w 1840 r. o probostwo w Pobiedziskach ubiegało się aż 18 kapłanów12. Można więc
powiedzieć, że większości wielkopolskich proboszczów dobrze się materialnie powodziło. Duszpasterze w najbogatszych parafiach żyli na wysokiej stopie. Adam
Turno zanotował w 1842 r. w swym dzienniku, że proboszcz w Lubaszu w powiecie
czarnkowskim „wystawił sobie probostwo jak pieścidełko”13. Prałat Antoni Laubitz,
w latach 1895–1924 proboszcz inowrocławski, „miał wszystko w najlepszym gatunku — meble, obrazy, wino”14. Podobnych przykładów można by przytoczyć więcej.
Pobierane wynagrodzenia pozwalały członkom obu wielkopolskich kapituł oraz
części proboszczów nie tylko na dostatnie życie, ale też na systematyczne powiększanie oszczędności. Zgromadzone fundusze niektórzy z nich „oddawali” w zapisach testamentowych „pod zarząd” kapitule gnieźnieńskiej lub poznańskiej z życzeniem, aby procenty od ofiarowanych kapitałów przeznaczane były na stypendia
dla ubogich uczniów i kleryków. Na utworzenie fundacji edukacyjnych środki finansowe przekazali kapitule gnieźnieńskiej m.in.: bp sufragan Wojciech Anzelm

10

Świadczy o tym m.in. pismo abpa Leona Przyłuskiego do konsystorza, polecające urządzanie obowiązkowych corocznych rekolekcji dla rządców parafii nie w okresie żniw, lecz późną
jesienią. Zob. „Tygodnik Katolicki” 1861, nr 23, s. 212.
11
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 424.
12
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem (dalej cyt. GStAPK), Verzeichnis der Geistlichen, welche sich um Verleihnung des Pfarr–Beneficii zu Podewitz bewerben haben, Rep 76, Sekt. 4, Abt. VII, Nr 1, Bd 2.
13
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, A. Turno, Dziennik, rkps
13814/II, s. 1302 (korzystałem z zaginionej wersji odpisu maszynowego przygotowanego do
druku przez Z. Grota).
14
S. Wachowiak, Czasy które przeżyłem..., s. 38.
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Brodziszewski — 15 tys., prałat Antoni Tarnowski — 18 tys., kanonik Marcin Jarosz — 22 650 i kanonik Józef Simon — 21 tys. marek15. Natomiast kanonik Franciszek Ksawery Duliński, ustanawiając kapitułę gnieźnieńską „uniwersalną sukcesorką” większości swojego spadku w wysokości 74 315 marek, podał w testamencie
tylko „pewne wskazówki”, w jaki sposób powinna ona rozporządzać odsetkami
od pozostawionego przezeń kapitału16. Oszczędności na „czarną godzinę” starało
się posiadać i powiększać także wielu proboszczów. Zdaniem Lecha Bystrzyckiego
w Poznańskiem nie było „prawie parafii, która nie miałaby ulokowanych kapitałów w bankach”, co w świetle rozważań tegoż autora poświęconych uposażeniu
duchowieństwa obu wielkopolskich archidiecezji wydaje się konstatacją przesadzoną17. W każdym razie niektórzy proboszczowie dochodzili u schyłku swego życia
do dużych, choć w ówczesnych doniesieniach prasowych znacznie zawyżanych
oszczędności. Zmarły w sierpniu 1860 r. ks. Mateusz Siczyński miał być jednym
z najbogatszych kapłanów w obu wielkopolskich archidiecezjach i pozostawić dzieciom po swych braciach aż 50 tys. talarów (150 tys. marek) w gotówce. Według notatki w „Dzienniku Poznańskim” zgromadził tak wielką fortunę, „dzierżąc plebanię
dochodów bardzo umiarkowanych, przez oszczędność do nader wysokiego stopnia
posuniętą”18. Ksiądz Jan Robiński, proboszcz w Biechowie pod Miłosławiem, cały
swój znaczny majątek, wynoszący ok. 40 tys. talarów (120 tys. marek) zapisał z kolei
kapitule metropolitalnej w Poznaniu na wspieranie uczącej się młodzieży „z familii
Robińskich po mieczu i po kądzieli”19.
Dość liczną grupę wśród wielkopolskiego duchowieństwa stanowili jednak też
proboszczowie, wykonujący pracę duszpasterską w nisko uposażonych parafiach,
z dochodami poniżej 300 talarów rocznie. Niektóre z tych parafii, które nie były
uposażone w ziemię i w ich obrębie mieszkała niewielka liczba przeważnie ubogich wiernych, przynosiły zaledwie po sto kilkadziesiąt talarów rocznego dochodu.
Przykładowo w 1837 r. etat parafii Chlewiska z ok. 500 wiernymi w powiecie inowrocławskim wynosił tylko 124 talary, a parafii Wenecja z 819 wiernymi w powiecie
szubińskim — 149 talarów20. Łącznie w objętych badaniem archidiecezjach istniało
ok. 80–90 ubogich, przynoszących niewielkie dochody parafii (liczba ta ulegała niedużym zmianom).
Proboszczom niemającym środków wystarczających do utrzymania rząd pruski
przydzielał odpowiednie dotacje. Pochodziły one z dochodów uzyskiwanych z sekularyzowanych dóbr kościelnych. Jeśli więc dochody proboszcza wynosiły 160 talarów, to otrzymywał on z kasy państwowej 140 talarów, a zatem kwotę wyrównującą
różnicę do minimalnej pensji 300 talarów. W 1849 r. minimalną pensję proboszczow-

15

Szerzej na ten temat zob.: S. Występski, Fundacje edukacyjne przy Konsystorzu Arcybiskupim
w Gnieźnie, [w:] Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 4, Gniezno 1995, s. 191–192; W. Molik,
Inteligencja polska w Poznańskiem..., s. 185–186.
16
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Akta Kapituły Metropolitalnej (dalej cyt. AAG
AKM), sygn. 1042, Adwokat L. Karpiński do kapituły metropolitalnej, Gniezno, 2 IV 1893,
k. 46.
17
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 426.
18
„Dziennik Poznański” (dalej cyt. DP) 1860, nr 181.
19
Z Gnieźnieńskiego, DP 1866, nr 225.
20
GStAPK, Pełny wykaz parafii z najniższymi dochodami w rejencji bydgoskiej w piśmie naczelnego prezesa E. Flottwella do ministra Alltensteina, Poznań, 27 X 1837, Rep. 76, Sekt. 4,
Abt. VII, Nr 2, Bd 2, nlb.
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ską podniesiono do wysokości 400 talarów rocznie. Konsystorze w Gnieźnie i Poznaniu przesyłały władzom pruskim listy proboszczów, którym z funduszu sekularyzacyjnego przysługiwały dotacje do minimalnej pensji. W 1898 r. najniższą pensję
proboszczowską ustalono w odpowiedniej ustawie na 1500 marek, oprócz niej proboszcz ustanowiony na stałe otrzymywał bezpłatnie mieszkanie. Mógł też pobierać
dodatki miejscowe do łącznej wysokości 2100 marek. Co pięć kolejnych lat pensja
proboszczowska wzrastała o 200–300 marek do 3200 marek po 25 latach kapłaństwa.
Kolejną ustawę regulującą pensje proboszczowskie wprowadzono w życie w 1906 r.
Najniższą pensję podniesiono wówczas do 1800 marek. Co trzy lata była ona również podwyższana o 300 marek aż do 4000 po ukończeniu 24. roku kapłaństwa21. Korzystnie kwestię pensji proboszczów, w tym zwłaszcza w parafiach najuboższych,
władze pruskie uregulowały więc dopiero na przełomie XIX i XX w. Wcześniej dotacje wyrównujące do minimalnej pensji przyznawały z opóźnieniem i nieregularnie, zwłaszcza księżom aktywnym w polskim ruchu narodowym. W okresie kulturkampfu w ogóle wstrzymały dotacje proboszczom okazującym wrogą postawę
wobec państwa.
Mimo otrzymywania dotacji z funduszu rządowego, część proboszczów nie tylko z najuboższych, ale też z lepiej uposażonych parafii nigdy nie miała własnego
grosza. Prowadząc skromne życie, proboszczowie ci wspierali materialnie kształcących się bratanków i siostrzeńców lub innych członków swojej rodziny, a resztę
szczupłych dochodów rozdawali biedocie. Niektórym proboszczom pobierane niskie pensje ledwie wystarczały na utrzymanie, zwłaszcza gdy zmagali się z wymagającymi długiego i kosztownego leczenia chorobami. Zwracali się oni więc z prośbą
o finansowe wsparcie z wydzielonego w kasie arcybiskupiej Funduszu Księży Ubogich Nieemerytowanych. W latach 60. XIX w. arcybiskupi gnieźnieńsko–poznańscy
z tego niewielkiego funduszu, wynoszącego 452 talary, corocznie przyznawali kilkunastu najbardziej potrzebującym plebanom i wikariuszom zapomogi w wysokości od 20 do 50 talarów22.
Pewna część księży pracujących w ubogich parafiach lub na nisko uposażonych
posadach kościelnych nie miała więc możliwości zaoszczędzenia pieniędzy na starość. A odłożone nawet na tzw. czarną godzinę środki pochłaniały nierzadko —
w razie ciężkiej choroby — koszty leczenia bądź inne nieprzewidziane wydatki.
Niektórych duchownych już nawet w średnim wieku doznane przykrości i zły stan
zdrowia skłaniały do rezygnacji z pracy parafialnej. Owi księża, tak jak proboszczowie w podeszłym wieku, niezdolni już do wykonywania obowiązków duszpasterskich mogli ubiegać się o przyznanie państwowej emerytury. Ze względu na zabrane Kościołowi beneficja rząd pruski przyjął bowiem na siebie obowiązek płacenia
emerytur duchownym, chcącym przejść w stan spoczynku. Nie kwapił się jednak do
spełniania tego obowiązku i z tego powodu abp Marcin Dunin musiał przypomnieć
o nim naczelnemu prezesowi Wielkiego Księstwa Poznańskiego Eduardowi Flottwellowi. Chcąc wyrobić sobie dokładny obraz sytuacji prawnej, ściągnął z konsystorzy diecezji chełmińskiej i wrocławskiej statuty i etaty księży emerytów. Po uzyskaniu w 1835 r. rządowego przyrzeczenia, natychmiast powiadomił oba podległe

21

Szerzej na ten temat zob. L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 428 nn.
Zob. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ordynariat Arcybiskupi (dalej cyt. AAP OA),
sygn. 2304, Wykazy księży, którzy otrzymali zapomogi z Funduszu Księży Ubogich Nieemerytowanych w latach 1866–1870.
22
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mu konsystorze, że księża emeryci będą odtąd opłacani nie z kasy arcybiskupiej,
lecz z funduszu państwowego23.
Uzyskanie rządowej emerytury nie było proste. Kapłan zamierzający przejść
w stan spoczynku składał na piśmie prośbę do konsystorza gnieźnieńskiego lub
poznańskiego wraz z poświadczonym przez dziekana i dwóch świadków zrzeczeniem się parafii. Przedkładał także wykaz swych dotychczasowych dochodów
i opinię dziekana o swym moralnym prowadzeniu. Gdy powodem wniosku była
poważna choroba, załączał zaświadczenie lekarskie o złym stanie swojego zdrowia.
Konsystorz po zweryfikowaniu całej dokumentacji i ustaleniu wysokości emerytury
przedstawiał prośbę ze swoją opinią arcybiskupowi, który z kolei z odpowiednią
adnotacją przesyłał ją naczelnemu prezesowi prowincji poznańskiej. Ten zasięgał
opinii urzędników rejencji poznańskiej lub bydgoskiej nie tylko o wysokości uposażenia i zachowaniu moralnym duchownego, ale przede wszystkim o jego postawie narodowo–politycznej. Tylko w przypadku wyrobienia sobie pozytywnej
opinii o petencie zwracał się o przyznanie mu emerytury do Ministerstwa Wyznań
Religijnych, Oświaty i Zdrowia, w którym ponownie analizowano dokładnie całą
dokumentację24. Z reguły władze ministerialne rozpatrywały podanie pozytywnie.
Ze względów oszczędnościowych przyznawały pensje emerytalne jednak niechętnie i w niskiej wysokości.
Arcybiskup Marcin Dunin zabiegał u władz pruskich o przyznanie świadczeń
emerytalnych przede wszystkim dla starających się o nie najstarszym i zniedołężniałym duchownym. Ksiądz Józef Laskowski, pleban w Wieszczyczynie, prosząc
arcybiskupa o wyjednanie emerytury pisał: „Kończąc teraz lat 81 wieku swego,
osłabiony na fizycznych i umysłowych siłach, starałem się dotąd ostatnim natężeniem tychże sił obowiązkom moim pasterskim zadość uczynić. Wyczerpawszy
teraz resztki sił moich, nie jestem nadal w stanie tymże obowiązkom wydołać”25.
Kolejni arcybiskupi gnieźnieńsko–poznańscy starali się o rządowe emerytury także
dla młodszych księży, wskutek ciężkich chorób „zupełnie niezdatnych do jakiejkolwiek czynności kapłańskiej”. W 1835 r. na wniosek abpa M. Dunina władze pruskie
przyznały pensje emerytalne siedmiu duchownym z obu archidiecezji, w tym trzem
w wysokości 150, trzem — 200 i jednemu — 300 talarów rocznie26. W latach 40.
XIX w. — już za rządów abpa Leona Przyłuskiego — wypłacały emerytowanym
duchownym obu wielkopolskich archidiecezji świadczenia przeciętnie w wysokości
200 talarów rocznie i przeważnie odrzucały prośby o ich podwyższenie do 300 talarów. Ksiądz Stanisław Wiza, pobierający 200 talarów pensji osiemdziesięcioletni emeryt w Koźminie, pisał w 1846 r. do konsystorza, że nie wystarcza ona „na
przyzwoite utrzymanie i potrzebną usługę, zwłaszcza teraz, gdy wszystko nader
drogie”. Schorowany pleban w Kucharkach, Jan Pauliński, zwrócił się w 73. roku
życia do konsystorza o „wyjednanie pensji emerytalnej”. Z uwagi na to, że posiadał przyznany przez władze pruskie za nienaganną postawę polityczną order orła
23
M. Banaszak, Marcin Dunin 1830–1842, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu.
Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań
1982, s. 155.
24
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 395–396.
25
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Konsystorz Arcybiskupi (dalej cyt. AAP KA),
sygn. 2843, Ks. J. Laskowski do abpa M. Dunina, Wieszczyczyn, 21 IV 1837, nlb.
26
AAP KA, sygn. 2843, Pismo naczelnego prezesa E. Flottwella do abpa M. Dunina, Poznań,
3 IX 1835, nlb.
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czerwonego czwartej klasy, miał nadzieję, że powiodą się jego starania o emeryturę
w wysokości 300 talarów27. Według wykazu w 1852 r. emeryturę pobierało 16 księży
świeckich, w tym 11 po 200, jeden — 180, dwóch po 300 i jeden — 400 talarów rocznie28. Z kolei w 1904 r. z kasy rejencji poznańskiej pobierało pensje emerytalne 13 kapłanów, w tym jeden w wysokości 750, dziewięciu — 900, dwóch — 1200 i jeden —
1500 marek29. Liczba księży otrzymujących rządowe emerytury w całym objętym
badaniami okresie nie ulegała więc większym zmianom. W latach 30.–40. XIX w.
korzystało z tego świadczenia co roku przeciętnie kilku, a w następnych dziesięcioleciach kilkunastu kapłanów.
Niskie świadczenia emerytalne odstraszały niektórych księży, także bardzo
schorowanych i w mocno podeszłym już wieku. Nie chcieli oni dobrowolnie przechodzić w stan spoczynku. Niekiedy byli zmuszani do tego przez arcybiskupa, częściej jednak ten ostatni wyrażał zgodę na pełnienie przez nich nadal obowiązków
duszpasterskich. W 1845 r. odmówił przejścia na emeryturę z pensją 250 talarów
rocznie ks. Marcinkowski, liczący 79 lat pleban w Skarboszewie. W tymże roku ks.
Gumprecht, mający 82 lata pleban w Kaszczorze, wyraził gotowość przejścia w stan
spoczynku z pensją 300 talarów rocznie, czego konsystorz nie mógł mu obiecać30.
Ze względu na dotkliwie odczuwany brak duchowieństwa pozostał więc na proboszczowskiej posadzie.
Władze pruskie dysponowały określonym niedużym funduszem emerytalnym
i nie były skłonne do jego zwiększenia. Niektórzy duchowni po przejściu opisanej
wyżej procedury oczekiwali więc przez pewien czas na przyznanie świadczenia aż
zwolni się miejsce na liście emerytów, po zgonie któregoś z figurującej na niej konfratrów. W drugiej połowie XIX w. przeciętne świadczenia emerytalne zwiększono
z 200 talarów do 900 marek (300 talarów). Biorąc pod uwagę jednoczesny wzrost
cen i kosztów utrzymania, można powiedzieć, że ich wartość realna spadła. Na początku XX w. kapłan–emeryt otrzymywał przeciętnie 75 marek miesięcznej pensji,
z której mógł utrzymać się na wsi lub w niedużym mieście, gdy nie płacił dużego czynszu za mieszkanie. W Dreźnie, w którym mieszkał wówczas jeden z księży
emerytów, miesięczna pensja w wysokości 100 marek nie wystarczała na „pokrycie
kosztów egzystencji”31.
Po odejściu w stan spoczynku niektórzy schorowani i niedołężni kapłani tułali się
po różnych miejscowościach w celu znalezienia sobie schronienia. Chcąc ulżyć ich
trudnemu losowi, kolejni arcybiskupi gnieźnieńsko–poznańscy starali się o wystawienie domu dla księży emerytów. Napotykali jednakże na duże trudności ze strony władz pruskich, które mocą postanowienia bulli De salute animarum z 1821 r.
zobowiązane były przeznaczyć środki finansowe na budowę tego typu budynku.
Tłumacząc się, że jego wzniesienie i następnie utrzymanie naraziłyby państwo na
zbyt wysokie koszty, ciągle zwlekały z wydaniem odpowiedniego zezwolenia. Nie
przyniosły też oczekiwanego rezultatu zabiegi czynione w latach 1821–1825 przez
abpa Tymoteusza Gorzeńskiego w celu utworzenia siedziby dla księży emerytów
27

AAP OA, sygn. V 148, Emerytury duchowieństwa, nlb.
Dla jednego brak danych. Zob. AAP OA, sygn. V 312, Wykaz duchowieństwa emerytalnego
z 8 III 1852.
29
AAP OA, sygn. X 555, Wykaz duchowieństwa emerytalnego z 30 V 1904, k. 145.
30
AAP OA, sygn. V 148, Wykaz księży emerytowanych z 1845 roku, nlb.
31
AAP OA, sygn. X 555, Ks. A. F. Choiński do abpa F. Stablewskiego, Drezno, 11 VI 1904,
k. 151.
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w klasztorze franciszkanów w Poznaniu lub w klasztorze filipinów w Gostyniu.
Również następni arcybiskupi, mimo usilnych starań, nie zorganizowali dla nich
osobnego domu. Władze pruskie odrzucały kolejne propozycje ulokowania księży
emerytów w skasowanych klasztorach w Obrze, Woźnikach lub Osiecznej. Uważały
bowiem, że księża ci przeważnie mają własne mieszkania, uzyskali lokum na plebaniach lub mogą zostać przygarnięci przez swoich krewnych. W wielu przypadkach
tak zresztą zapewne było. Część księży emerytów nie posiadała jednak własnych
mieszkań ani krewnych, a wymagała stałej opieki. Arcybiskupi gnieźnieńsko–
poznańscy konsekwentnie stali natomiast na stanowisku, że erygowanie domu dla
tych duchownych jest potrzebne i zostało zagwarantowane postanowieniem wspomnianej bulli z 1821 r. Kierując się własnymi potrzebami, jego zorganizowania domagała się też część księży emerytów. Należy do tego dodać, że domy dla kapłanów
w stanie spoczynku istniały już wówczas w innych diecezjach na terenie monarchii
Hohenzollernów. Trafnie zauważył więc Lech Bystrzycki, że w tym przypadku obie
wielkopolskie archidiecezje były szczególnie dyskryminowane ze względu na przewagę w nich ludności polskiej i patriotyczną postawę polskiego kleru32.
Dopiero abp Florian Stablewski, po uciążliwych pertraktacjach z urzędnikami
Ministerstwa Wyznań Religijnych, Oświaty i Zdrowia, doprowadził do urządzenia
w maju 1903 r. domu dla księży emerytów w Obrze w dekanacie zbąszyńskim i powierzył jego prowadzenie zakonowi sióstr elżbietanek. Według wydawanych corocznie elenchów archidiecezji poznańskiej w latach 1903–1914 przebywało w nim
stale kilku duchownych, przeważnie w wieku ponad 70. czy nawet 80. lat. Każdy z ulokowanych w nim księży miał zapewnione dobre warunki bytowe. Za dwa
umeblowane pokoje, wyżywienie, pranie, światło, opał, opiekę lekarską, leki, pisma periodyczne i telefon uiszczał (odciąganą od pensji emerytalnej) opłatę w wysokości 90 marek miesięcznie. Zalecając dom w Obrze jednemu z księży emerytów,
bp Edward Likowski pisał: „jest tak urządzony, że służy zarazem jako miejsce odpoczynku i kuracji dla księży niedomagających lub schorzałych, potrzebujących ciągłej
opieki”33. Z zachowanej korespondencji władz duchownych wynika też, że stale kilka miejsc w domu tym pozostawało nieobsadzonych. W jednym z listów z początku stycznia 1914 r. czytamy, że jeden z dwóch przeniesionych w stan spoczynku
kapłanów, Leon Kittel lub Teodor Śliwiński, powinien zamieszkać w domu księży
emerytów w Obrze, „gdyż inaczej dom ten przy zbyt małej liczbie mieszkańców za
drogo by nas kosztował. Rocznie wydajemy na emerytów przeszło 87 000 marek”34.
W domu tym osiadali głównie kapłani, którzy ze względu na przewlekłe ciężkie
choroby lub niedomagania fizyczne wymagali ciągłej opieki, także lekarskiej.
Księża w stanie spoczynku, którzy pobierali niskie świadczenia emerytalne, nie
zgromadzili choćby niewielkich oszczędności oraz nie mogli ze względów zdrowotnych lub starości pełnić posługi kapłańskiej, liczyli w swej ciężkiej doli przede
wszystkim na opiekę ze strony arcybiskupa. Kolejni arcybiskupi gnieźnieńsko–
poznańscy interesowali się ich losami i udzielali im doraźnie pomocy materialnej
w postaci niewielkich kilkudziesięciotalarowych zapomóg. Dysponowali jednak
niedużymi środkami finansowymi na ten cel. Dopiero abp Florian Stablewski stworzył dla duchownych w potrzebie stały fundusz pomocy materialnej, zatwierdzając
32

L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 399.
AAP OA, sygn. X 555, Bp E. Likowski do licencjata A. F. Choińskiego, 15 VI 1904, k. 151.
34
AAG AKM, sygn. 602, Wikariusz kapituły poznańskiej, ks. bp E. Likowski, do administratora generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej, ks. prałata K. Dorszewskiego, Poznań, 24 I 1914.
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17 marca 1898 r. statut Kasy Zasiłkowej XX. Emerytów Archidiecezji Gnieźnieńskiej
i Poznańskiej, do której zobowiązany był należeć i płacić regularnie składki każdy
kapłan pracujący na terenie jednej lub drugiej archidiecezji35. Z kasy tej wypłacano dodatki księżom pobierającym niższe emerytury państwowe. Z dokumentacji
przechowywanej w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu wynika, że podobne
kasy zasiłkowe założono we wszystkich diecezjach w monarchii Hohenzollernów.
Arcybiskup F. Stablewski 30 marca 1898 r. zatwierdził ponadto statut Stowarzyszenia Kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pod wezwaniem świętego
Floriana męczennika i patrona od ognia, zadaniem tego stowarzyszenia było świadczenie księżom odszkodowań za spalone nieruchomości oraz udzielanie chorym
i emerytowanym kapłanom pomocy materialnej36.
Kwestię emerytur księży zatrudnionych w sieci parafialnej unormowało porozumienie zawarte 6 maja 1909 r. między rządem pruskim i władzą duchowną, na
mocy którego utworzono Fundusz dla Wysłużonych Księży Parafialnych obu wielkopolskich archidiecezji. Ustanowiono w nim świadczenia emerytalne dla wszystkich księży bez różnicy stanowiska przed ukończeniem 10. roku kapłaństwa w wysokości 1200, po ukończeniu 10. roku — 1500, po ukończeniu 20. — 2000, 30. — 2400
i 40. roku kapłaństwa — 3000 marek rocznie. Świadczenia te wypłacano z funduszu
emerytalnego, na który od księży diecezjalnych pobierano corocznie składki w zróżnicowanej wysokości, a mianowicie od duchownych z dochodem do 1800 — 1%,
z dochodem od 1800 do 4000 — 1,5% i z dochodem powyżej 4000 marek — 2%. Od
wejścia w życie omawianego porozumienia decyzję o przyznaniu emerytury ubiegającemu się o nią duchownemu podejmował biskup ordynariusz. Mógł on zezwolić proboszczowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby lub podeszłego wieku
na zatrzymanie beneficjum i przyjęcie wikariusza, na którego opłacenie i utrzymanie mogła być „udzielona według potrzeby zapomoga aż do 1200 marek rocznie
z funduszu emerytalnego”37.
Należy tu dodać, że osobną niewielką grupę duchownych (6–9 osób) w stanie spoczynku tworzyli niepobierający emerytury rezydenci (residentes sine titulo).
Z różnych przyczyn nie pełnili oni funkcji kościelnych i tylko doraźnie pomagali
w pracy duszpasterskiej w parafiach, w których przebywali stale lub czasowo38. Zachowane źródła nie informują z czego się utrzymywali ani z jakich przyczyn, mimo
niekiedy jeszcze niezaawansowanego wieku, musieli oni rezygnować z zajmowanych stanowisk.
Mając w perspektywie uzyskanie jednej z niewielu niskich emerytur rządowych,
większość duchownych obu archidiecezji po przekroczeniu 70., a nawet 80. roku
życia, unikała przejścia w stan spoczynku tak długo, jak długo stan zdrowia im na
to pozwalał i pozostawała na posadach proboszczów, plebanów i na innych stanowiskach kościelnych. W 1914 r. spośród 855 księży obu archidiecezji 81 (9%) miało
ukończonych 70 i więcej lat, w tym 16 ponad 80. Ponadto aż 63 z nich pełniło nadal
funkcje proboszczów, plebanów i inne w sieci parafialnej. Pozostali byli emerytami
lub rezydentami. Spośród 16 duchownych mających 80 i więcej lat, tylko jeden prze35

Statut Kasy Zasiłkowej XX. Emerytów Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1898.
K. Śmigiel, Florian Stablewski arcybiskup gnieźnieski i poznański (1841–1906), Gniezno 1993,
s. 100.
37
„Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” XXIV, 1909,
nr 8.
38
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie..., s. 399.
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bywał w Domu Księży Emerytów w Obrze39. Prawie wszyscy dzierżyli więc swoje
beneficja, wyręczając się w pracy duszpasterskiej przydzielonymi wikariuszami lub
rzadziej scedowawszy swoje obowiązki wyznaczonemu przez władzę duchowną
administratorowi. Najstarszy, mający 87 lat ks. Walenty Rudal, był proboszczem
w Pobiedziskach, ale większość obowiązków duszpasterskich w parafii wykonywał
zapewne administrator, ks. Edmund Morkowski. Proboszcz w Konarach, ks. Stanisław Dalbor, zwrócił się z prośbą do władzy duchownej o przydzielenie wikariusza
dopiero po ukończeniu 81. roku życia, gdy przy pogarszającym się stanie zdrowia
sam nie mógł już podołać obowiązkom duszpasterskim40. Dochody w biednych parafiach często nie wystarczały bowiem na wynagrodzenie wikariusza, dlatego też ci
sędziwi kapłani, po wejściu w życie wspomnianego wyżej porozumienia z 1909 r.,
skwapliwie korzystali z możliwości uzyskania dotacji z funduszu emerytalnego na
jego utrzymanie. Zapomogi takie w wysokości kilkuset marek rocznie otrzymali
m.in. niemogący pełnić obowiązków duszpasterskich „wskutek ogólnych słabości
i lichego zdrowia” — pleban w Wenecji ks. Antoni Kołądkiewicz i niezdolny sprawować funkcji kapłańskich o własnych siłach z powodu podeszłego wieku i niemocy fizycznej — pleban w Stodołach ks. Leon Kittel.
Objęcie całego duchowieństwa obu wielkopolskich archidiecezji w 1909 r. ubezpieczeniem emerytalnym, gwarantującym świadczenia odpowiednio wysokie w stosunku do osiąganych dochodów i płaconych składek, nie zmieniło strategii na jesień
życia większości księży zatrudnionych w sieci parafialnej. Na ogół jak długo mogli,
nawet w wieku ponad 80. lat, starali się oni pełnić funkcje proboszczów, plebanów
itp. Wielu z nich z trudem przychodziło zrzeczenie się beneficjum. Mimo ubywających sił fizycznych i chorób, woleli wyręczać się wikariuszami, a nawet mieć u boku
administratora parafii, niż przejść na zasłużoną emeryturę. O tę ostatnią starali się
głównie księża niedołężni, niemogący w ogóle wykonywać posługi kapłańskiej
i wymagający stałej opieki lub duchowni psychicznie wyczerpani i zmęczeni pracą
duszpasterską. Dom Księży Emerytów w Obrze, mimo oferowania dobrych warunków bytowych, nie cieszył się wśród sędziwych kapłanów popularnością. Nie było
długiej listy oczekujących i zawsze były w nim wolne miejsca.
Sędziwi i niedołężni kapłani mogli do kresu swego życia pełnić funkcje proboszczów i plebanów, gdyż od lat 30. XIX w. dotkliwie odczuwano na terenie obu archidiecezji brak kleru. Nierzadko jeden duszpasterz musiał obsługiwać kilka parafii,
nie licząc filii41. Pod względem liczebności duchowieństwa sytuacja uległa co prawda poprawie w latach 60. i na przełomie XIX i XX w., ale również w tych okresach
elenchy wykazują vacaty na posadach proboszczowskich.

39

Ustalono na podstawie: Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Gnesnensis pro Anno Domini 1914, Gnesnae 1913; Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri
Archidioecesi Posnanensis pro Anno Domini 1914, Posnaniae 1914.
40
AAP OA, sygn. IX 157, Ks. S. Dalbor do bpa E. Likowskiego, Konary, 28 IV 1913, nlb.
41
Z. Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848–1865, Lublin 1973,
s. 199.
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Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota?
Ksiądz na emeryturze w Królestwie Polskim
na przełomie XIX i XX wieku*

K

siądz Walery Pogorzelski w swoich wspomnieniach wydanych w 1935 r., udzielając z perspektywy 43 lat kapłaństwa rad swoim młodszym kolegom, dotknął również kwestii zabezpieczenia bytu na starość. „Najgorsze — pisał — gdzie diecezja nie zabezpiecza na starość, ni od wypadków; to winno być wprost narzucone, by nie stawiać
Księdza w potrzebie ciułania na własną rękę”. Jako ilustrację możliwych następstw nieuregulowania tego zagadnienia przytoczył dialog: „Młody X–dz pyta starego X–dza:
«W jaki sposób dojść do pieniędzy? ». Na to X–dz starszy «Chcesz być bogatym? Sposób
łatwy: zostań świnią na trzy lata». X. Młody: «Dlaczego tylko na trzy lata?». X. Starszy:
«Bo potem się przyzwyczaisz i zostaniesz już świnią na całe życie!»”1.
Z pewnością troska o zabezpieczenie swej przyszłości na wypadek starości czy
choroby nie była obca pracownikom Winnicy Pańskiej, a ewangeliczne wezwanie:
„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć
się będzie”2 i „[...] nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy
się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”3, bynajmniej nie przez wszystkich było
wcielane w życie z ewangeliczną konsekwencją i zawierzeniem. Mimo to w szeregach duchowieństwa byli tacy, którzy z trwogą myśleli o swojej starości i pytali: „co
się stanie ze mną na wypadek dłuższej choroby czy niezdolności do dalszej pracy,
gdzie się udam i co z sobą pocznę?”4.
W epoce przedrozbiorowej duchowni niezdolni do pełnienia swych funkcji
ze względu na wiek i stan zdrowia znajdowali schronienie i opiekę w klasztorach,
przy parafiach, u boku rodziny albo też w przytułkach w dobrach swoich biskupów.
Ponadto od pierwszej połowy XVII w. powstawały w diecezjach domy dla księży
emerytów. Niestety upadek Rzeczypospolitej spowodował, jak pisał ks. Zenon Cho* Opracowanie to jest wynikiem realizacji projektu sfinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC–2011/03/B/HS3/00749.
1
W. Pogorzelski, 43 lata w kapłaństwie, Sieradz 1935, s. 221–222.
2
Mt 6, 34 (wszystkie cyt. biblijne w artykule podane są za Biblią Tysiąclecia).
3
Mt 6, 31–32.
4
Ks. L. Jarosiński, W sprawie domu emerytów dla diecezji kujawsko–kaliskiej, „Wiadomości Pasterskie” (dalej cyt. WP) 1, 1905, nr 5, s. 311–312.
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dyński, „zmniejszenie funduszów domów emerytalnych, wreszcie prawie zupełnie
one wszędzie upadły; z resztek zaś kapitałów, jakie pozostały, udzielali bpi wsparcia niedołężnym i chorobą osłabionym kapłanom, rozproszonym po diecezji”5.
Z materiałów źródłowych dotyczących diecezji kujawsko–kaliskiej i odnoszących
się do okresu 1832–1853 wynika, że kapituła z dawnych funduszy utrzymywała dwóch
kapłanów, poza tym Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego corocznie zatwierdzała fundusz emerytalny, co stanowiło rodzaj odszkodowania
za przejęte mienie kościelne. W 1834 r. na utrzymanie sześciu emerytów i czterech
demerytów przekazano 5 300 złotych polskich. Jednocześnie jednak rzeczona Komisja
Rządowa sugerowała, że emeryci winni być utrzymywani przez diecezję6. Istnienie
funduszu emerytalnego w diecezji płockiej na początku lat 60. XIX w. potwierdza list
z 14 maja 1860 r. ówczesnego administratora diecezji ks. Tomasza Franciszka Myślińskiego do proboszcza w Barcicach ks. Juliana Władysława Piętki, w którym pisał:
Oceniając nieskazitelną dwudziestokilkuletnią służbę kapłańską, jak również gorliwość i pilność w powierzonym urzędzie dziekańskim, szczęśliwym się sądzę, gdy
znajduję sposobność nagrodzenia choć małym zasiłkiem ks. kanonika dziekana, przeznaczając mu z funduszu emerytalnego rocznie 60 rubli, które od 1 lipca rb. decursive z rąk ks. kan. Grabowskiego jako prokuratora funduszów emerytalnych pobierać
będzie miał prawo, o czym ks. kanonika dziekana z przyjemnością zawiadamiam7.

W przytoczonym jednak przypadku fundusz emerytalny został potraktowany jako
fundusz nagród. Proboszcz w Barcicach liczył sobie bowiem 46 lat i funkcję tę pełnił
do śmierci w 1882 r.8
Duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w okresie, którego
dotyczy niniejsze opracowanie, nie posiadało, w przeciwieństwie do urzędników
administracji cywilnej, stowarzyszenia emerytalnego. Przynależność do tego ostatniego była obligatoryjna. Nie trzeba dowodzić, że dawało to urzędnikom korpusu
cywilnego poczucie bezpieczeństwa na przyszłość, choć za cenę zmniejszenia uposażenia o kwotę stanowiącą składkę emerytalną. Było to 10% rocznej pensji wraz
z dodatkami służbowymi. Urzędnicy zrzeszeni w stowarzyszeniu nabywali prawa
do świadczeń emerytalnych po ukończeniu 50. roku życia, niemniej jednak, jej wysokość zależała od liczby przepracowanych lat. I tak po 20 latach jej wysokość wynosiła 1/5 rocznej pensji, po 25 — 1/4, po 30 — 1/2, po 35 — 3/4 i po 40 — całą pensję9.
Kwestię utrzymania duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim w sytuacji przejęcia przez państwo majątku Kościoła po powstaniu styczniowym regulował ukaz Aleksandra II o urządzeniu duchowieństwa świeckiego rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim z dnia 14/26 grudnia 1865 r.10 Etat Rzymsko–Katolickiego
Duchowieństwa Świeckiego w Królestwie Polskim, stanowiący załącznik do ukazu, prze5

X. Z. Ch., Emeryci w Polsce, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera
i Weltego z licznemi jej dopełnieniami [...], wyd. M. Nowodworski, t. 5, Warszawa 1874, s. 10.
6
W. Kujawski, Diecezja kujawsko–kaliska. Opracowanie historyczno–źródłoznawcze, Włocławek 2011,
s. 186. Zob. też W. Wójcik, Emeryci, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985, kol. 940–941.
7
Cyt. za M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XIX, t. 2, Płock 2010, s. 298.
8
Ibidem, s. 299.
9
G. Smyk, Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867–1915,
Lublin 2004, s. 121–123.
10
Dziennik Praw, t. 63, Warszawa 1865, s. 368–397.
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widywał w zależności od kategorii parafii następujące roczne pensje dla proboszczów i wikariuszy od 1866 r.:
proboszcz I klasy w Warszawie — 600 rubli;
proboszcz I klasy poza Warszawą — 500 rubli;
proboszcz II klasy — 400 rubli;
administrator — 300 rubli;
wikariusz 150 rubli11.

Nadto w myśl ukazu, poza etatowym wynagrodzeniem, do dyspozycji duchowieństwa pozostawały opłaty za sporządzanie aktów stanu cywilnego. Jednocześnie ukaz stanowił, że duchowieństwu nie przysługiwały dochody z tytułu opłat
za posługi religijne (iura stolae). Należało je wpisywać do tzw. ksiąg sznurowych
i wydatkować na potrzeby służby kościelnej, nabożeństw oraz na remonty budowli
kościelnych12. To ostatnie posunięcie uznawano za zamach na wielowiekową tradycję i pozbawienie duchowieństwa znacznej części jego uposażenia. W praktyce też
opłaty pobierane z tytułu iura stolae nie przeznaczano zawsze i wyłącznie na cele,
o których mówił ukaz. Źródłem dochodu mogła być też, pozostawiona na mocy
Przepisów dodatkowych do Ukazu, ziemia parafialna, czyli grunty i place znajdujące się
wewnątrz ogrodzeń kościelnych i cmentarzy, a także ogrody owocowe i warzywne
przy zabudowaniach plebańskich i służby kościelnej o powierzchni do 6 morgów
(ok. 3,5 ha)13. Nadto w niektórych parafiach zachował się, mimo zniesienia przez
władze rosyjskie tego obowiązku, zwyczaj płacenia dziesięciny14. Wśród pozostałych źródeł dochodu można wymienić ofiary i opłaty okazjonalnie wnoszone przez
wiernych, np. za odprawienie Mszy św., eksportację czy przemówienia pogrzebowe15. Należy również dodać, że wspomniany ukaz w artykule 20 przewidywał do11
Ibidem, s. 386–389. Średnia pensja pracującego pod koniec XIX w. w Królestwie Polskim
urzędnika Polaka wahała się w granicach od 350 do 1000 rubli rocznie, przeciętne roczne
wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 540 rubli, a robotnika w przemyśle włókienniczym
328 rubli, zob. Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999, s. 68. Po 1905 r. Kościół podejmował starania o podwyższenie uposażenia duchowieństwa, ale bez skutku. W grudniu 1906 r. na konferencji episkopatu Królestwa postanowiono wystąpić do władz państwowych z żądaniem powiększenia pensji dla
duchowieństwa i służby kościelnej. W czerwcu 1907 r. departament obcych wyznań MSW,
odpowiadając bpowi płockiemu, Apolinaremu Wnukowskiemu, w sprawie projektów podwyższenia uposażeń, poinformował o braku w kasie państwowej odpowiednich środków.
Sprawę uposażenia duchowieństwa w grudniu 1907 r. poruszył bp Stanisław Zdzitowiecki
w piśmie do szefa resortu spraw wewnętrznych. Zwrócił uwagę, że w czasach rosnącej drożyzny wynagrodzenie duchowieństwa z państwowej kasy było niewystarczające. Zaznaczył,
że płace urzędników państwowych były w ostatnich latach zwiększane i tylko pensje duchowieństwa rzymskokatolickiego pozostały na dawnym poziomie, Gosudarstwiennyj Archiw
Rossijskoj Fiederacji, fond 5122 (Polskije politiczeskije organizacii na tierritorii Rossii), opis 1, dieło 61, k. 33v., 52–54; [J.A. Nowowiejski] Hospes, Konferencje Episkopatu prowincji warszawskiej
1906–1918, Włocławek 1927, s. 17.
12
Dziennik Praw, t. 63, op. cit., s. 376–377.
13
Ibidem, s. 390–391.
14
B. Szczerbińska, Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2007,
s. 229, przyp. 340.
15
H. Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995, s. 220–223.
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datek do pensji w wysokości 100 rubli dla proboszcza lub administratora parafii,
którzy po osiągnięciu 65. roku życia nadal pełnili swe funkcje16, w artykule tym
pominięto jednak wikariuszy. O przechodzeniu duchowieństwa na emeryturę nie
stanowiły żadne przepisy. W ukazie była wprawdzie mowa o potrzebie emerytalnego zabezpieczenia duchowieństwa, w artykule 34 władca nakładał na Komisję
Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych obowiązek „ułożenia i przedstawienia do Urządzającego Komitetu projektu przepisów co do zabezpieczenia emerytury, przy ile być może mniejszych potrąceniach, proboszczom, administratorom
i wikariuszom, z powodu podeszłego wieku lub choroby zmuszonym opuścić obowiązki swoje. Komitet Urządzający po rozpoznaniu projektu tego, przedstawi go
do Naszego zatwierdzenia”17. Jak jednak pokazała przyszłość, przepisów takich nie
zatwierdzono. Duchowieństwo musiało więc samo borykać się z problemem zabezpieczenia swego bytu na starość lub na wypadek choroby.
Najczęściej przejście na tzw. emeryturę zależało od decyzji samego zainteresowanego i z reguły wiązało się ze stanem zdrowia lub zaawansowanym wiekiem, uniemożliwiającymi pełnienie danej funkcji. Pojęcie emerytury nie kojarzyło się więc
z beztroskim spędzaniem czasu. Z tego powodu pełniono swe urzędy tak długo, jak
było to możliwe, praktycznie dożywotnio, nawet wówczas, kiedy nie starczało już
sił i zdrowia, ze szwankującą sprawnością fizyczną, a zdarzało się nawet, że i umysłową. Bez wątpienia wynikało to z obawy, że wraz z utratą sprawowanego urzędu
straci się jedyne pewne zabezpieczenie swej starości. Oto kilka przykładów z diecezji kujawsko–kaliskiej. W parafii Rzgów według informacji dziekana piotrkowskiego, ks. Ignacego Jankowskiego, z 1893 r., wikariusz, ks. Brykowski, we wszystkim wyręczał proboszcza staruszka, ks. Góreckiego, którego szanował i poważał18.
W 1888 r. dziekan dekanatu tureckiego, ks. Michał Orzechowski, o administratorze
parafii Spicimierz, ks. Kajetanie Wiorkowskim, pisał: „Wiekowy i słabowity więc się
też i opuszcza w pracy parafialnej i parafia zaniedbana pod względem moralnym”19.
W tym samym roku o ks. Mikołaju Przybylskim, od 1862 r. proboszczu w Świnicach,
zanotował: „obecnie schorzały, nieprzytomny”, taką samą informację powtórzył rok
później. Obowiązki parafialne spełniał administrator parafii Grodzisko, a następnie wikariusz parafii Boleszczyn, posługę zaś przy chorym proboszczu sumiennie
spełniała kobieta w stosownym wieku20. W parafii Kościelec w dekanacie kolskim
niedołężnym proboszczem, ks. Aleksym Pietrusińskim, opiekował się ks. Dominik
Małecki: „Dobrego serca, w stosunkach koleżeński i lubiany. Temperamentu żywego, czasem gwałtowny chwilowo, moralny i trzeźwy”21. Z kolei wedle informacji
16
Dziennik Praw, t. 63, op. cit., s. 374–375; Kościół Katolicki w Archiwach Departamentu Wyznań
Obcych MSW, red. M. S. Radwan, A. R. Sokołow, t. 1, Sankt–Petersburg 2000, s. 254–255 (sygn.
1118–1132). Duchowieństwo dodatek ów zwało popularnie „dziadówką”, zob. W. Pogorzelski, op. cit., s. 53; Archiwum Diecezjalne w Łomży (dalej cyt. ADŁom.), sygn. 275, zespół II
(akta ogólne): Akta Konsystorza Jeneralnego Sejneńskiego tyczące się proboszczów mających
lat wieku więcej niż 65 tudzież kapłanów pobierających płacę nadetatową.
17
Dziennik Praw, t. 63, op. cit., s. 379.
18
Archiwum Diecezji Włocławskiej (dalej cyt. ADWł.), Akta dekanalne z okresu Diecezji Kujawsko–Kaliskiej (dalej cyt. AdekDKKal.), sygn. 89, dekanat piotrkowski, Stan moralny duchowieństwa dekanatu piotrkowskiego w 1893 roku.
19
ADWł., Akta Biskupów Kujawsko–Kaliskich (dalej. cyt. ABKKal.), Akta wizytacji (dalej cyt.
Wiz.), nr 18, k. 20.
20
ADWł., ABKKal., Wiz., nr 18, k. 21; nr 19, k. 20.
21
ADWł., AdekDKKal., sygn. 82, k. 41.
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dziekana dekanatu kolskiego, ks. Edwarda Narkiewicza, z 1889 r., administrator
parafii Wąsosze, ks. Walenty Kuroch, światły i oczytany, ale chory i prawie niedołężny, mieszkał ze swą siostrą przyrodnią i szwagrem. Tychże określił jako „ludzi
bardzo ordynar[nych], mających kilkoro drobnych dzieci, wszystko to na plebanii
kręci, porządku w domu i w kościele żadnego nie ma, bardzo nędzne przy swym
lichym zdrowiu prowadzi życie. Jego familia tylko o sobie myśli, akcydensa parafialne oni zabierają i za takowe z parafianami umawiają, ksiądz o niczym wiedzieć
nie chce, miewa czasem ataki epileptyczne. Parafia moralnie i materialnie do ostateczności opuszczona. Zdaniem moim, które ośmielam tu wyjawić, może by Wasza
Ekscelencja był łaskaw obmyślić temu księdzu nieszczęśliwemu jakąś opiekę, na
którą ze wszech miar zasługuje, konferując mu, jakie probostwo większe z wikariatem, w którym by wikary mógł zarządzać parafią, a proboszczowi dać przyzwoite
utrzymanie i opiekę lepszą, a tym sposobem oderwać go od familii, wyzyskującej
go do ostateczności ze zgorszeniem parafian”22. Ksiądz Walenty Kuroch otrzymał
wprawdzie nową parafię z wikariuszem, ale niestety w 1897 r. został zamordowany
na swojej plebanii podczas bandyckiego napadu23.
Można też przytoczyć kilka przykładów z diecezji płockiej. Pokazują one, że
mimo postępującej niedołężności trwano na swoich stanowiskach, prosząc ewentualnie o przysłanie pomocnika. I tak ks. Julian Dmochowski (1841–1915), proboszcz
w Wyszkowie, do ostatniej chwili, choć już niedołężny, to nadal gorliwie pracował24.
Tak samo proboszcz w Krzynowłodze, ks. Ludwik Kącki (1851–1913): „Choć był poważnie chory, gorliwie pracował dla dobra dusz mu powierzonych”25. Z kolei administrator parafii Słupno, ks. Witalis Dobski (1829–1914): „Tu przez piętnaście lat,
mimo podeszłego wieku gorliwie pracował, dopiero przed rokiem prosił o zastępstwo, zastrzegając sobie tylko mieszkanie w plebanii słupieńskiej, gdzie też dokonał swego długoletniego żywota”26. Podobnie administrator parafii Rosochate, ks.
Franciszek Goryszewski (1853–1914): „W ostatnich latach ciężko począł zapadać na
zdrowiu, prosił władzę diecezjalną o przysłanie mu pomocnika, pomimo to chętnie
oddawał się pracy pasterskiej, nie zwracając uwagi, iż to często pogarsza stan jego
zdrowia”27. I tak samo ks. Wincenty Rajmund Stankiewicz (1841–1914) z parafii Biała:
„W ostatnich latach ciężko zaniemógł, nie chcąc zaś, by parafianie tracili na obsłudze
duchownej, prosił o danie mu pomocnika”28. Jeszcze inny przykład z archidiecezji
warszawskiej. Ksiądz Mikołaj Skrzypkowski (1829–1911), proboszcz w Skierniewicach, miał dwóch wikariuszy: „Pomocy tej bardzo potrzebował. Od lat kilku — pisano we wspomnieniu po jego śmierci — złożony niemocą, walczył z chorobami, które
go trapiły; przykuty potem do łoża, a wreszcie sprowadziły odpoczynek wieczny”29.
Pełnienie przez wikariusza czy innego duchownego funkcji rzeczywistego rządcy parafii było po prostu sposobem opieki nad starymi proboszczami, formą emerytury. Często istniejące relacje opierały się na umowie, mającej mniej lub bardziej
22

Ibidem, k. 41v–42.
W. Pogorzelski, op. cit., s. 73.
24
M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej..., s. 96.
25
Ibidem, s. 171.
26
Ibidem, s. 103.
27
Ibidem, s. 120.
28
Ibidem, s. 367.
29
Kronika miejscowa, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (dalej cyt. WAW) 1, 1911,
nr 10, s. 274.
23
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formalny charakter, przekazującej parafię niejako w dzierżawę. Przykłady takich
umów można odnaleźć w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej. W 1872 r. proboszcz parafii Błogosławieństwo, ks. Sperowski, w umowie z ks. Jankowskim, zachowując tytuł proboszcza oraz 300 rubli rządowej pensji, przekazał mu zarząd parafii, akta stanu cywilnego oraz prowadzenie gospodarstwa30. W 1875 r. proboszcz
z Wigier, ks. Olszewski, przekazał parafię „w dożywotnią administrację” ks. Śnieczkowskiemu, odstępując mu połowę swojej pensji (150 rubli), dochody z gruntów,
aktów stanu cywilnego oraz z jakichkolwiek innych źródeł. Za to otrzymał: wspólny
stół, mieszkanie, opał, wino i światło do Mszy św. Po roku jednak usunął swego
zastępcę, ponieważ poprawiło mu się zdrowie. Jak się jednak okazało, nie na długo,
gdyż w 1881 r. biskup mianował ks. Śnieczkowskiego proboszczem w Wigrach31.
Kolejnym przykładem jest umowa z 1892 r., którą zawarł proboszcz z Puchał, ks.
Jan Karkówka, z wikariuszem ks. Onufrym Wyszomierskim. W myśl umowy, ten
pierwszy przekazywał ks. Wyszomierskiemu cały zarząd parafii razem ze wszystkim budowlami ekonomicznymi, stanowiącymi jej własność oraz sześć morgów
ziemi parafialnej, nadto rezygnował z pretensji do jakichkolwiek dochodów parafialnych. Sobie zatrzymywał tytuł proboszcza, pensję rządową i połowę plebanii.
Z kolei ks. Wyszomierski zobowiązywał się m.in. „dać proboszczowi i jego starej
gospodyni przyzwoity stół, obsługę, opranie i opał” oraz „zapewnić opiekę proboszczowi i jego gospodyni, tak jak dziecko wobec swoich rodziców”32. I jeszcze
przykład z diecezji płockiej. W 1893 r. ks. Jan Zgliczyński (1845–1905), proboszcz
parafii Szwelice, ze względu na osłabienie wzroku wskutek paraliżu, a także na
zdarzającą się „małą aberację umysłową”, za zgodą bpa Michała Nowodworskiego
zawarł umowę w sprawie prowadzenia parafii ze swoim wikariuszem33.
W parafiach, w których nie było wikariuszy, podejmowano zabiegi o ich pozyskanie. Najkorzystniejsze było posiadanie wikariusza etatowego, jednak ich liczba
w skali całego Królestwa Polskiego z podziałem na poszczególne diecezje została
określona we wspomnianym etacie i wynosiła 865 osób34. Tam, gdzie nie można było
liczyć na etatowego wikariusza, zwracano się z prośbą o możliwość zatrudnienia
nieetatowego, ale w takim przypadku jego wynagrodzenie roczne musiało wynosić
75 rubli i być pokryte z własnych dochodów proboszcza albo 150 rubli i pochodzić
z dobrowolnych składek wiernych35. Mimo że władza państwowa nie łożyła na wikariuszy nadetatowych, to i tak wymagana była jej zgoda na ich ustanowienie36.
W przypadku choroby czy postępującego zniedołężnienia związanego z wiekiem ordynariusze diecezji, na ile pozwalały na to warunki kadrowe, a zapewne
i inne okoliczności, przydzielali do pomocy rządcom parafii wikariuszy37. Na przy-

30

W. Jemielity, Uposażenie i obowiązki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne” 44, 2001, nr 1–2, s. 158.
31
Ibidem; idem, Mianowanie i przenoszenie księży w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym,
„Roczniki Teologiczno–Kanoniczne” 34, 1987, z. 4, s. 55.
32
Idem, Majątek parafialny przy zmianie i niedyspozycji proboszcza w diecezji augustowskiej czyli
sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne” 47, 2004, nr 1–2, s. 143–144.
33
M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej..., s. 421.
34
Dziennik Praw, t. 63, op. cit., s. 385–389.
35
W. Jemielity, Uposażenie i obowiązki..., s. 151.
36
Idem, Mianowanie i przenoszenie..., s. 57.
37
Relatio de statu dioecesis Wladislaviensis seu Calissiensis, „Kronika Diecezji Kujawsko–Kaliskiej” (dalej cyt. KDKK) 1, 1907, nr 3, s. 72; M. [M.] Grzybowski, Stan diecezji płockiej na pod-
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kład od 1906 r. wsparcie wikariusza ze względu na wiek i różne dolegliwości otrzymał proboszcz w Glinojecku, ks. Józef Krężelski (1822–1911), w diecezji płockiej38.
Nie zawsze jednak prośby o wikariusza odnosiły sukces. Administrator w Bogutach, ks. Augustyn Wawrowski (1827–1905), w 1881 r. prosił władze diecezjalne
o przyznanie mu do pomocy wikariusza, a zdając sobie sprawę, że nie było etatu,
zobowiązywał się utrzymać go z własnych funduszy. Z ponowną prośbą o wikariusza wystąpił w 1889 r., informując, że jest w podeszłym wieku i ma problemy
ze zdrowiem. W odpowiedzi otrzymał informację, że księży jest mało i „nikt do
Bogut nie przyjdzie”39. Zdarzały się jednak też przypadki pozbawienia parafii etatu
wikariuszowskiego. W 1878 r. biskup diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej, Piotr
Paweł Wierzbowski, uznając potrzeby parafii miejskiej Grajewo, przeniósł za zgodą
warszawskiego generał–gubernatora etat wikariusza z Radziłowa do wspomnianej
parafii, polecając proboszczowi z Radziłowa, aby zatrudnił wikariusza z własnych
funduszy, skoro z uwagi na wiek nie był w stanie obsłużyć swej parafii40.
Nie w każdym jednak przypadku, jak dowodzono na łamach „Kroniki Diecezji
Kujawsko–Kaliskiej”, przybycie pomocnika, który faktycznie administrował parafią, przy jednoczesnym pozostawieniu przez władzę diecezjalną sędziwemu kapłanowi tytułu proboszczowskiego, aby mógł pobierać owe 300 rubli i 100 dodatkowych, gdy ukończył 65 rok życia, stwarzało komfortową sytuację. Było to „prawie
zawsze przykre i krępujące dla starego kapłana, czującego całą gorycz i nieokreśloność swego położenia wobec młodszego kolegi. A i lud nasz, zbytnią delikatnością
uczuć nie grzeszący [...] nieraz też staremu ex–proboszczowi okazać potrafi, że jest
obok aktualnego administratora całkiem zbytecznym na plebanii dodatkiem”41.
Na co więc mógł liczyć duchowny zmuszony do ustąpienia z zajmowanego
stanowiska ze względu na chorobę lub podeszły wiek, który nie był na tyle przezorny, aby zabezpieczyć swą przyszłość przez zebranie w okresie swej aktywności
duszpasterskiej odpowiedniego kapitału? Wiadomo, że pensja rządowa oraz dodatek po przekroczeniu 65. roku życia przysługiwał tylko tym, którzy pełnili swe
urzędy. Zatem w sytuacji, jak wyżej opisana, mógł on jedynie uzyskać udzielaną
uznaniowo przez resort spraw wewnętrznych zapomogę, wypłacaną z odpowiedniego funduszu skarbu państwa na wniosek właściwego biskupa w wysokości do
120 rubli rocznie42. Z relacji o stanie diecezji płockiej z 1910 r. wiadomo, że księża
emeryci nierzadko otrzymywali pomoc od rządu właśnie w takiej górnej kwocie43.
stawie relacji „ad limina” biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1910 r., „Studia Płockie” 7,
1979, s. 210.
38
Idem, Duchowieństwo diecezji płockiej..., s. 192.
39
Ibidem, s. 399.
40
W. Jemielity, Mianowanie i przenoszenie..., s. 57.
41
(R.), Ubezpieczenie dla duchowieństwa, KDKK 5, 1911, nr 12, s. 381.
42
Utrzymanie Duchowieństwa, „Przegląd Diecezjalny” 2, 1912, nr 5, s. 75. Już w ramach Etatu
Rzymsko–Katolickiego Duchowieństwa Świeckiego w Królestwie Polskim przeznaczano 50 tys. rubli
na „wydatki nadzwyczajne dla duchowieństwa rzymsko–katolickiego, jak to: na utrzymanie
chorych księży w szpitalach, na wydatki przy prowadzeniu śledztw, na dodatkowe utrzymanie zasłużonym członkom rzymsko–katolickiego duchowieństwa, na jednorazowe wsparcia i wydatki ich, i na inne nieprzewidziane rozchody”, Dziennik Praw, t. 63, op. cit., s. 389.
Z kolei z informacji na temat budżetu ministerstwa spraw wewnętrznych na rok 1905 wynika, że na utrzymanie emerytów duchownych rzymskokatolickich przeznaczono 5 tys. rubli,
zob. A. P. [Ułjanowski], Duchowieństwo Rzymsko–Katolickie, „Praca” 1906, nr 3, s. 35.
43
M. [M.] Grzybowski, Stan diecezji płockiej..., s. 210.
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Z kolei z relacji o stanie diecezji sandomierskiej z 1913 r. wynika, że rząd płacił corocznie 90 albo 120 rubli kapłanom emerytom, którym rzeczywiście nie wystarczało
na utrzymanie44. Podobnie w diecezji sejneńskiej o wsparcie emerytalne należało
zwracać się co roku do ministerstwa spraw wewnętrznych za pośrednictwem władz
diecezjalnych. Rządca diecezji sporządzał listę wnioskodawców, którą przesyłał do
Petersburga. Tam rozstrzygano kto i ile otrzyma: 120, 90 rubli albo w ogóle nic. Na
decyzję o przyznaniu wsparcia, obok wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej
wnioskodawcy, wpływała również ocena przebiegu jego służby, dokonywana przez
władze. Duchowni, którzy uzyskali finansowe wsparcie, z reguły figurowali w schematyzmach diecezjalnych w danym roku jako presbyteri emeriti45.
Zmiany ustrojowe oraz wprowadzenie ograniczonych swobód obywatelskich
w Rosji, począwszy od 1905 r. przyczyniły się do wzmożonej aktywizacji społeczno–
politycznej całego społeczeństwa w Królestwie Polskim, nie ominęła ona również
duchowieństwa rzymskokatolickiego. Znalazło to m.in. wyraz w ożywionej dyskusji na tematy kościelne na łamach diecezjalnych periodyków oraz podczas zjazdów
duchowieństwa, odbywających się w 1906 r. Podejmowano też konkretne działania
o charakterze organizacyjnym.
W archidiecezji warszawskiej w 1906 r. założono Towarzystwo Oszczędności
i Pomocy dla Rzymskokatolickiego Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej,
niestety w 1911 r. zostało ono zamknięte przez władze państwowe pod pretekstem
uchybień formalno–prawnych46. W chwili likwidacji liczyło 251 członków. Towarzystwo ponownie zaczęło działać w kwietniu 1915 r.47 W diecezji płockiej powołano
stowarzyszenie diecezjalne kapłanów, którego celem miało być udzielanie pomocy
potrzebującym współbraciom, a nadto podjęcie starań o budowę domu dla księży
emerytów48.
W diecezji kujawsko–kaliskiej dyskusja nad założeniem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy dla duchowieństwa podejmowana była od 1905 r. Rozważany był, jako
skromniejszy za to łatwiejszy w realizacji, pomysł założenia domu dla najstarszych
i najbardziej potrzebujących wsparcia kapłanów. Ostatecznie przeważyła opinia
o potrzebie założenia Towarzystwa, które zapewniłoby swoim członkom emeryturę49. Jak wynika z uchwał podjętych na pierwszym wiecu duchowieństwa diecezji
kujawsko–kaliskiej we wrześniu 1906 r., wybrano w rzeczonej kwestii rozwiązanie
kompromisowe. Postanowiono urządzić zarówno kasę emerytalną lub samopomocy, jak również przytułek. Ich organizację powierzono komitetowi diecezjalnemu do
44

Archivio Segreto Vaticano, Congregazione Concistoriale, Relationes Dioecesium (dalej cyt.
ASV, CC, Relat. Dioec.), sygn. 782 (Sandomiren–Radomen 1913), s. 30. Zob. też KDKK 7, 1913,
nr 12, s. 377–378 (nekrolog ks. Ludwika Wojlanisa).
45
Zob. ADŁom., sygn. 211, zespół II (akta ogólne), Akta biskupa augustowskiego tyczące się
emerytów oraz odpowiednie: Elenchi cleri saecularis ac regularis dioecesis Seinensis seu Augustoviensis. Często przez lata były to te same osoby, zob. np. Elenchi cleri saecularis ac
regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis. Zob. też W. Jemielity, Diecezja Łomżyńska.
Zagadnienia wybrane (1925–2011), Łomża 2012, s. 220.
46
Według relacji KDKK, powołującej się na doniesienie „Kuriera Warszawskiego”, władze
uznały, że towarzystwo miało charakter wyznaniowy i dlatego powinno było je zatwierdzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a nie Komisja gubernialna do spraw Stowarzyszeń
i Związków, KDKK 5, 1911, nr 12, s. 382–383.
47
WAW 5, 1915, nr 4, s. 117–119.
48
M. [M.] Grzybowski, Stan diecezji płockiej..., s. 210.
49
KDKK 5, 1911, nr 12, s. 382–383.
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spraw religijno–społecznych50. Niestety złożony w listopadzie 1907 r. do Warszawskiej Komisji do spraw Związków i Stowarzyszeń projekt ustawy kasy emerytalnej dla diecezji kujawsko–kaliskiej utknął w machinie biurokratycznej51. Wiadomo
też z relacji o stanie diecezji kujawsko–kaliskiej z 1912 r., że podjęty przez duchowieństwo zamiar wspierania potrzebujących kapłanów przez wypłacanie rocznych
pensji albo sfinansowanie ich pobytu w specjalnym domu został odrzucony przez
ministra spraw wewnętrznych52. Dopiero dzięki staraniom bpa Stanisława Zdzitowieckiego w 1914 r., ze składek emerytalnych i specjalnych funduszy wybudowano w Glinkach (obecnie osiedle we Włocławku) Dom Księży Emerytów. W krótkim
czasie jednak sprzedano go wojsku, a za uzyskaną sumę w 1919 r. zakupiono trzy
wille w Ciechocinku: „Pod Orłem”, „Duża Romana” i „Mała Romana”. W pierwszej
z nich urządzono dom dla księży emerytów otwarty w 1921 r., pozostałe przeznaczono na pensjonaty dla księży kuracjuszy53.
W diecezji sandomierskiej zaś podczas zjazdu duchowieństwa na początku lipca
1906 r. dyskutowano nad problemem zorganizowania możliwie najlepszej posługi duszpasterskiej w parafiach, w których proboszcz wskutek wieku lub ciężkiej
choroby nie był w stanie pełnić swych zadań, a dana parafia nie posiadała etatu
wikariusza. Po dyskusji uczestnicy większością głosów postanowili w takich przypadkach zarząd parafii oddać wikariuszowi, którego wynagrodzenie, po konsultacji
z właściwym dziekanem, regulować miała władza diecezjalna. Warto przytoczyć
relację ks. Jana Gajkowskiego ze wspomnianej dyskusji, ukazującą jej atmosferę oraz
towarzyszące jej emocje:
Ks. Fudalewski z Kunowa proponował, żeby kapłan niedołężny, posiadający pomocnika bez etatu rządowego, dzielił się z nim dochodami według sumienia, kiedy
zaś zwrócono uwagę na to, że sumienia są rozmaite i że dlatego należy stosunki
pieniężne między proboszczem a wikarym jasno uregulować, oświadczył się za
pozostawieniem proboszczowi niedołężnemu tylko pensji. Ksiądz Grabdziński
z Bodzentyna, powołując się na historię Gallów i innych narodów, które szanowały
starców, proponował starym i niedołężnym kapłanom dawać parafie z wikariatami, aby wikariusze młodzi za nich pracowali. Ksiądz Kuropatwiński z Kozienic, nie
zgadzając się na to, radził założyć raczej dom dla emerytów, czasowo zaś chorym,
według niego, mogliby przychodzić z pomocą sąsiedzi kondekanalni, otrzymawszy od biskupa władzę binacji. Ksiądz Siek dowodził, że zanim stanie dom dla emerytów, najlepiej można by kwestię niedołężnych i starych kapłanów rozstrzygnąć,
dając władzę nad wszystkim w ich parafiach wikariuszom; co do czasowo chorych
zgadzał się z ks. Kuropatwińskim54.

50
Pierwszy wiec duchowieństwa diecezji kujawsko–kaliskiej w Włocławku w r. 1906, WP 2, 1906,
nr 10, s. 618–619.
51
Rzeczona Komisja w odpowiedzi z marca 1909 r. stwierdziła, że księża to urzędnicy państwowi i jako tacy muszą uzyskać zatwierdzenie swego stowarzyszenia przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, KDKK 5, 1911, nr 12, s. 382–383.
52
ASV, CC, Relat. Dioec., sygn. 949, Vladislavien 1912.
53
J. Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, Toruń
2010, s. 306; Z. Gmurczyk, Dom księży emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951–1968), „Studia Włocławskie” 13, 2011, s. 238.
54
Ks. J. Gajkowski, Zjazd duchowieństwa diecezji sandomierskiej, WP 2, 1906, nr 11, s. 687–688.
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Z relacji o stanie diecezji sandomierskiej z 1913 r. wynika, że nie istniał w niej
dom dla emerytów, a wysiłki duchowieństwa, aby dom taki własnym kosztem założyć, zostały przez władze udaremnione. Podobnie powstałe dzięki inicjatywie duchowieństwa stowarzyszenie dla wspierania kapłanów emerytów i chorych zostało
przez rząd zniesione pod pretekstem uchybień wobec wymogów formalnych55, analogicznie jak w Warszawie czy we Włocławku56.
Szansą na kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących emerytalnego zabezpieczenia duchowieństwa były powstające od 1905 r. we wszystkich diecezjach
Królestwa Polskiego komisje, zajmujące się problematyką społeczno–religijną. W archidiecezji warszawskiej komisja taka powstała w październiku 1905 r., w pozostałych diecezjach w ciągu następnego roku. Niestety, jak zauważa Stanisław Gajewski,
szybko uległy one samolikwidacji. Nie były w stanie zrealizować wszystkich stawianych sobie celów. Członkostwo w nich zazwyczaj nie wynikało z kompetencji, lecz
z zajmowanych stanowisk kościelnych. Były one rodzajem forum dyskusji programowych. Trzeba wspomnieć, że w ramach kieleckiej komisji diecezjalnej została powołana sekcja pod kierunkiem ks. Wincentego Zamoyskiego, której zadaniem było
zorganizowanie kasy emerytalnej oraz przytułku dla starych kapłanów. Po likwidacji komisji, prace podjęte w sekcji stały się zalążkiem samodzielnej inicjatywy. W ten
sposób ks. Zamoyski został twórcą jedynego w Królestwie Polskim domu dla księży
emerytów57. W relacji o stanie diecezji kieleckiej z 1913 r. jej ordynariusz, bp Augustyn Łosiński, mógł poinformować Stolicę Apostolską o specjalnym domu dla księży
emerytów z przylegającym doń rozległym ogrodem, ufundowanym przez duchowieństwo. Każdy kapłan, aby uzyskać prawo korzystania ze wspomnianego domu,
płacił 258 rubli — jednorazowo albo ratalnie w ciągu 15 lat58.
Jak już wspomniano, miejscem ożywionej dyskusji na tematy wewnątrzkościelne były łamy prasy kościelnej. Kwestia losu duchownych sędziwych i schorowanych naturalnie znalazła w niej swój wyraz. Redakcja „Przeglądu Katolickiego” już
w 1902 r., w związku z zamieszczonym na swych łamach artykułem ks. Feliksa Halberstadta pt. Schronisko dla starców i nie mogących pracować kapłanów, stwierdziła, że
pismo od wielu lat poruszało sprawę opieki nad wiekowymi, chorymi i nieszczęśliwymi kapłanami. I podobnie jak autor uznawała, że sprawa dojrzała do podjęcia konkretnych działań — ułożenia stosownej ustawy, powołującej towarzystwo
opieki nad chorymi kapłanami oparte na wzajemnej pomocy duchowieństwa oraz
uzyskania jej zatwierdzenia przez władze państwowe. Redakcja poinformowała też
o nawiązaniu rokowań z prawnikami w celu ułożenia takowej ustawy.
Ksiądz Halberstadt kwestię zawartą w tytule swego artykułu uznał za bardzo
naglącą i wymagającą urzeczywistnienia. Proponował, aby każdy duchowny uisz-

55

ASV, CC, Relat. Dioec., sygn. 782, Sandomiren–Radomen 1913, s. 30.
Warto dodać, że w diecezji sejneńskiej, jak pisze Adam Szot, ks. Romuald Jałbrzykowski
w 1902 r., jako kapelan bpa Antoniego Baranowskiego, zaproponował urządzenie w murach
byłego klasztoru oo. kapucynów domu dla księży emerytów. Propozycję przyjęto i zatwierdzono do realizacji. Jednak z jakim skutkiem autor już nie pisze, zob. A. Szot, Abp Romuald
Jałbrzykowski metropolita wileński, Lublin 2002, s. 28.
57
S. Gajewski, Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin
1990, s. 31, 35–38, 41. Tomasz Domański zasługę tę przypisuje ks. Stanisławowi Zamojskiemu, zob. idem, Postawy społeczno–polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864–1914,
Kielce 2008, s. 86–87.
58
ASV, CC, Relat. Dioec., sygn. 420, Kielcen 1913.
56
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czał w tym celu roczną składkę. Był orędownikiem założenia schroniska dla kapłanów z obszaru całego Królestwa Polskiego. W tym celu należało utworzyć komitet składający się z duchownych oddelegowanych z każdej diecezji oraz poszerzyć
go o osoby świeckie. Jego zadaniem byłoby znalezienie odpowiednich funduszy,
np. przez zbiórki społeczne. Autor był przeciwnikiem pomysłu adaptowania na ten
cel budynków poklasztornych, rozrzuconych w różnych odległych zakątkach kraju,
ponieważ warunki higieniczne w takich miejscach nie odpowiadały potrzebom wieku pensjonariuszy oraz ich stanowi zdrowia. Schronisko należało urządzić z wszelkimi możliwymi wygodami, powinno „posiadać dużo powietrza, ogród, okolicę
lesistą w bliskości rzeki, tak, aby mogła być skanalizowana i urządzony wodociąg,
choćby za pomocą amerykańskiego wiatraka”59. Należało zatem zbudować nowy
gmach, na przynajmniej 100 pensjonariuszy, w okolicy Warszawy jako centrum kraju oraz życia religijnego. Za najodpowiedniejsze miejsce usytuowania schroniska
uznał okolice Czerniakowa, Wilanowa, Natolina, Mokotowa, Bielan, Wawra lub Jabłonny, skąd była bliska i wygodna komunikacja z Warszawą. Miałoby to też tę
zaletę, że dawałoby kapłanom–pensjonariuszom możliwość wspomagania, w miarę
możliwości, warszawskiego duchowieństwa w pracy duszpasterskiej.
W 1905 r. ks. Leon Jarosiński na łamach „Wiadomości Pasterskich” w artykule W sprawie domu emerytów dla diecezji kujawsko–kaliskiej z niechęcią odnosił się do
pomysłów zakładania wśród duchowieństwa kas wzajemnych zapomóg czy pożyczek. Za lepsze rozwiązanie uznał otwarcie „przytułku dla schorowanych oraz steranych wiekiem i pracą kapłanów”. Przekonywał o zaletach takiego rozwiązania:
„zapewniając utrzymanie, dają jednocześnie mieszkanie, kącik spokojny i opiekę
należytą pod dozorem sióstr miłosierdzia, a tego wszystkiego zapomoga pieniężna
z wspólnej kasy otrzymana — nie daje!”60
Za istotną kwestię, podobnie jak ks. Halberstadt, uznał lokalizację przyszłego
przytułku, ale w kwestii czy budować nowy gmach, czy zaadaptować któryś z budynków poklasztornych był już odmiennego zdania. W przypadku budowy należało
się liczyć z poważnymi kosztami związanymi m.in. z nabyciem odpowiedniego placu
z miejscem na ogród i to raczej nie na prowincji, lecz w większym mieście lub na jego
przedmieściach (Włocławek, Kalisz, Piotrków, Częstochowa). Inwestycja, aby odpowiadała swemu przeznaczeniu, musiałaby spełniać najwyższe standardy w zakresie
technicznym i higienicznym (wodociągi, kanalizacja, centralne ogrzewanie), do tego
urządzenie kaplicy, założenie ogrodu, a także niebagatelny koszt związany z uposażeniem personelu czyniło, zdaniem autora, całe przedsięwzięcie trudnym do realizacji. Ksiądz Jarosiński zdecydowanie opowiadał się za przystosowaniem na rzeczony
cel istniejących budynków poklasztornych. Miało to radykalnie obniżyć sumy wydatkowane na organizację domu księży emerytów. Za największą zaś korzyść płynącą
z takiego rozwiązania autor uznał atmosferę religijno–duchową, „jaką się już zastaje
w budynku poklasztornym, a jaką w gmachu świeckim lub nowo zbudowanym trzeba dopiero wytwarzać. Wszak mury klasztorne przez tyle wieków mieściły w sobie
wiele pokoleń osób Bogu poświęconych, były świadkiem tylu modlitw, łez i tylu mężnych walk z trojaką pożądliwością; o ich ściany obijało się tyle westchnień i błagań,
bądź publicznie, bądź w skrytości do tronu Bożego zanoszonych. Wspomnienie zaś
59
Ks. [Feliks] Halberstadt, Schronisko dla starców i nie mogących pracować kapłanów, „Przegląd
Katolicki” 40, 1902, nr 3, 3/16 I 1902, s. 40.
60
Ks. L. Jarosiński, W sprawie domu emerytów dla diecezji kujawsko–kaliskiej, WP 1, 1905, nr 5,
s. 310.
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na tę okoliczność tym większą otuchą przepełniać będzie serce weterana milicji Chrystusowej, iż i jego na tym samym miejscu zanoszone modły osłodzą cierpienia niemocy i wieku sędziwego, oraz błogie przyniosą duszy ukojenie po znojnych trudach
wśród skwaru i upalenia, przeciwności i bólów w winnicy Pańskiej”61.
Miejscem takim, według powszechnej opinii duchowieństwa diecezji, miały być
zabudowania poklasztorne w Gidlach. Był tam „gmach obszerny, cele widne i wygodne, w miejscu apteka, lekarz, do kolei niedaleko, kościół duży i piękny”62. Innym
miejscem zasługującym na ulokowanie w nim schronienia dla emerytów były z kolei budynki poklasztorne w Warcie. Było to niewielkie miasteczko, centralnie położone w granicach diecezji, odległe 14 wiorst od stacji kolei warszawsko–kaliskiej
w Sieradzu. Autor zachwalał je jako „ciche i spokojne, oddalone od zgiełku światowego, a spokój i cisza, to siostrzyce szczęśliwej ostoi, zwłaszcza dla skołatanych burzami cierpień fizycznych i wichrami rozdenerwowania; gwar i hałas wielkomiejski
nie zakłóci równowagi duszy, pragnącej pod koniec ziemskiego żywota dłuższej
nieco rozmowy i obcowania w samotności z Bogiem”63. Realizacja przedsięwzięcia
zależała od poparcia i wsparcia przez duchowieństwo, dlatego autor zaapelował
do braci kapłańskiej o ofiary, a im będą hojniejsze „tym więcej będzie miejsca dla
pensjonariuszy i tym znośniejszą będzie ich dola”64.
Opinię tej części duchowieństwa, które wyrażało ostrą krytykę pomysłów tworzenia schronisk czy przytułków dla wiekowych i utrudzonych pracą duchownych,
zaprezentował ks. Wincenty Przygodzki w artykule Schronisko czy emerytura? Dla
autora już same nazwy jasno wskazywały, że chodzi o miejsca, do których pod dach
powinno przygarniać się ludzi bezdomnych i bez środków do życia, a zatem tych,
którzy „musieliby z kijem żebraczym pójść w świat, gdyby im owe schroniska nie
dawały przytułku. [...] czy duchowieństwo — pytał autor — po długich latach szlachetnej pracy na starość ma być uważane za ludzi, którym społeczeństwo z miłosierdzia udziela jako bezdomnym schronienia i pożywienia?”65. Zauważył, że takie
grupy zawodowe, jak inżynierowie, lekarze i adwokaci nie organizowali tego typu
instytucji, ponieważ „mając wytknięte w życiu cele, dążą do stworzenia na starość
niezależnej dla siebie egzystencji i przestają pracować dopiero wtedy, kiedy mogą
sobie powiedzieć, że nadszedł dla nich czas zasłużonego wypoczynku”66. W przypadku zaś urzędników i pracowników kolejowych czas przejścia i zabezpieczenie
emerytalne regulowały kasy emerytalne.
W dalszej części swego opracowania ks. W. Przygodzki roztoczył bardzo przygnębiającą wizję życia w schroniskach. Przede wszystkim brak poszanowania indywidualności, jak prognozował, będzie źródłem wielu przykrości. Nagle bowiem
w jednym miejscu zostaną zgromadzeni ludzie o odmiennych charakterach, przyzwyczajeniach i drodze życiowej, którzy przez wiele lat mieli swój dom, pełnili
różne stanowiska, mają różne gusty kulinarne, są przywykli do określonej usługi
oraz cierpią na różne choroby i dolegliwości. Tymczasem schronisko funkcjonuje
zgodnie z regulaminem, składa się na nie wspólna dla wszystkich służba, kuchnia, porada lekarska, biblioteka itd. To swoisty rodzaj wspólnoty, wymagający czy
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raczej zmuszający do rezygnacji z indywidualnych upodobań. W przekonaniu ks.
Przygodzkiego tylko dwie przyczyny mogły skłaniać duchownych do tego rodzaju
skoszarowania: „ostateczna nędza” lub wzniosły cel przyświecający i ożywiający
członków danej społeczności. W przypadku duchowieństwa pierwsza z nich nie
powinna być w ogóle możliwa. „Co do drugiej przyczyny — pisał — to zapytam:
jaki może być cel, ożywiający zgromadzenie emerytów? Wszak ich przytułek to siedlisko stetryczałych starców, to przedpogrzebowa, to prolog do śmierci! Rozumiem
cel ożywiający zgromadzenie zakonne, gdzie jego jednostki, przez długie lata przyzwyczajając się do karności i posłuszeństwa, żyją życiem odmiennym. Ale z ludzi
wyrwanych spośród świata, ludzi złamanych wiekiem tworzyć przymusowe ubezpieczenie od głodowej śmierci, to i nie filantropia i nie dobroczynność!”67
Inna niezwykle istotna kwestia to cechy charakterologiczne osoby kierującej
schroniskiem oraz poziom pracującego w nim personelu. Nie można było wykluczyć, że kierownikiem takiego przybytku zostanie człowiek mało inteligentny, niezdolny do empatii, egoista i zarozumialec, a wówczas los podopiecznych byłby godny pożałowania. Nie inaczej będzie w przypadku personelu, który w tego rodzaju
instytucjach „rekrutować się będzie, jak zwykle, z ludzi prostych, bez delikatnych
uczuć, z ludzi nieokrzesanych, gburów i próżniaków”68.
Z jednej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że autor zbyt wiele wymagał od tego
typu instytucji, przejaskrawiał zagrożenia, uogólniał zdarzające się w nich przypadki nagannego traktowania pensjonariuszy, z drugiej wszak strony jego wypowiedź
jest wyrazem głębokiego przeświadczenia, że starsi kapłani zasługują na lepszy los
niż tylko schronisko.
Poza tym ks. Przygodzki w związku z podjętym problemem dotknął niezwykle
delikatnej kwestii: relacji wśród duchowieństwa, a dokładniej ich pewnego aspektu.
Okazją do tego stały się rozważania autora nad mechanizmem kwalifikacji do planowanego schroniska. Wyrażał on obawę, iż proces decyzyjny w tym zakresie może być
polem do nadużyć, intryg i niesprawiedliwości. O swoich niepokojach pisał wprost:
[...] ma to być, jak wiemy, przytułek dla starych księży, niezdolnych do dalszej
pracy w parafii. Jeżeli tak, to czy wszyscy starzy księża bez względu na ich stanowiska w hierarchii duchownej i zajmowane przez nich beneficja, mają ulegać
przymusowemu wstąpieniu do przytułku? Czy też owe schronisko będzie tylko,
że tak powiem, schroniskiem pariasów duchowieństwa? I z tego również względu wytworzy się niesprawiedliwość tym większa, im jednostki lepiej uposażone przez swoje wpływy będą usiłowały ominąć owo schronisko, a bezwzględnie
zmuszać mniej wpływowych księży do zajęcia miejsca w przytułku, które by im
właśnie sprawiedliwie się należało69.

Oprócz tych zagrożeń, autor dostrzegał jeszcze inne zjawisko, mogące negatywnie
wpływać również na relacje duchownych z wiernymi. Otóż strach tych pierwszych
przed perspektywą zamieszkania na starość w schronisku czy przytułku stanie się
z jednej strony przyczyną skąpstwa, a z drugiej spotęguje chęć zgromadzenia odpowiedniego kapitału bez oglądania się na dobro tych drugich.
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Wszystkie te potencjalne problemy były wystarczającym powodem, aby zaniechać powziętych zamiarów, a poważnie zająć się założeniem kasy emerytalnej duchowieństwa katolickiego w Królestwie Polskim. Autor zdawał sobie sprawę, że
wymagało to zaangażowania się całego episkopatu, a także podjęcia żmudnych zabiegów u władz rządowych. Na etapie przygotowawczym projektu należało przeprowadzić liczne konsultacje oraz odwołać się do fachowej wiedzy, a zatem zaprosić ludzi posiadających rzetelną wiedzę ekonomiczną, wreszcie powołać diecezjalne
komisje robocze. Niemniej jednak, ks. Przygodzki był przekonany, że to właśnie
emerytura zabezpieczy byt, dając kapłanowi osobistą niezależność i pomagając zachować godność na stare lata. Przewidywał, że wraz z powstaniem kasy emerytalnej
każdemu duchownemu z pensji rządowej do kasy gubernialnej odciągana będzie
kwota 30 rubli rocznie. W zakończeniu snuł nazbyt optymistyczne prognozy przyszłych emerytur. Zakładał, że po 30 latach pracy będzie można liczyć na emeryturę
w wysokości 1000 rubli, a po 40 latach sięgającą 1500 rubli rocznie70.
W tym samym numerze „Wiadomości Pasterskich”, w którym znalazło się stanowisko ks. Przygodzkiego, raz jeszcze głos zabrał ks. L. Jarosiński, ale tym razem
zmieniając swą opinię na temat kas samopomocowych. Być może był to skutek
bierności lub niechęci duchowieństwa do jego wcześniejszych pomysłów. Dość, że
w artykule pt. O samopomocy kleru ubolewał nad brakiem wzajemnej pomocy wśród
świeckiego duchowieństwa rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim, liczącego
prawie 2800 osób, w przeciwieństwie do różnych zawodów, stanów czy korporacji. Nawet pastorzy warszawskiego okręgu konsystorialnego wyznania ewangelicko–augsburskiego posiadali kasę zapomogową. Tymczasem dostrzegane sytuacje
pokazywały, że dla wielu wiekowych duchownych kasy samopomocy mogą okazać się ostatnią deską ratunku. Bywało, że z przyczyn losowych, choroby, a także
niefrasobliwości samych duchownych, po śmierci nie było z czego spłacić ich długów, a nawet za co ich pochować71. Zdarzało się bowiem, że niejeden proboszcz
„oszczędności swoje — pisał autor — obraca na cele dobroczynne, wspieranie rodziny z zapomnieniem nieraz o sobie; [...] Niech przyjdzie dłuższa choroba z jednej,
a brak zastępcy z drugiej strony, cóż pozostanie mizerakowi, jeśli nie zrezygnować
z probostwa, by mieć przed oczyma groźniejsze od śmierci widmo: los biednego
Łazarza! Przed tą ostatecznością uchroniłaby zapewne kasa wzajemnej pomocy”72.
Powołanie takiej kasy wiązało się ze zgromadzeniem odpowiedniego kapitału
zakładowego, a zatem z konkretnym obciążeniem duchowieństwa, szczególnie proboszczów i wikariuszy. Autor proponował, aby do momentu dopóki procenty od
kapitału nie utworzą funduszu celowego, każdy wikariusz ofiarował określony procent od swej rocznej pensji, a każdy proboszcz stosownie do liczby dusz w parafii po
pół kopiejki. Innym rozwiązaniem było ustalenie stałej rocznej kwoty płaconej przez
wikariuszy i podobnie w przypadku proboszczów73.
Trwająca w 1909 r. w diecezji sandomierskiej dyskusja, dotycząca wybudowania
domu dla kapłanów seniorów, skłoniła ks. K. K. jako członka Towarzystwa wzajemnej pomocy kapłanów diecezji sandomierskiej do zabrania w niej głosu. W artykule
W sprawie domu dla kapłanów niezdolnych do pracy i emerytów, opublikowanym na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”, odrzucił pomysł budowy takiego domu
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w Radomiu zamiast w Sandomierzu. W jego przekonaniu w Radomiu brakowało
odpowiedniej „atmosfery moralnej i duchowej”. Zarzuty wobec lokalizacji w Sandomierzu dotyczyły trudności komunikacyjnych (brak kolei) oraz braku w mieście
lekarzy specjalistów. Autor uważał je za błahe, ponieważ latem istniała tania komunikacja wodna, a dotarcie kolei to kwestia niedługiego czasu. Co zaś tyczyło się
lekarzy specjalistów to także nie było ich w Radomiu. Poza tym podróż z Sandomierza do Krakowa czy Lwowa była tak samo dogodna jak z Radomia do Warszawy.
Nadto zwrócił uwagę na aspekt finansowy. Wybudowanie i utrzymanie rzeczonego domu w Sandomierzu przy seminarium miało kosztować dużo mniej niż w Radomiu74. „Sandomierz i tylko Sandomierz jest punktem najodpowiedniejszym dla
wybudowania domu i pomieszczenia w nim kapłanów weteranów” — twierdził
z pełnym przekonaniem75. Za najlepszą lokalizację uznał ogród seminaryjny lub najbliższe okolice seminarium. Z takiego usytuowania domu wypływały tylko same
korzyści i to dla całej społeczności kapłańskiej, począwszy od emerytów przez kleryków, profesorów, dygnitarzy kościelnych, a skończywszy na biskupie. Nie można
było duchownych emerytów pozostawić samym sobie, lecz znaleźć dla nich miejsce
właśnie tam, gdzie biło serce diecezji, gdzie opieka nad nimi stanie się elementem
wychowania przyszłych kapłanów, a także doskonałą dla nich okazją do skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia duszpasterskiego księży seniorów. Jak pisał:
Kapłanów, kwalifikujących się do wzmiankowanego domu może być zaledwie
kilku i ci najlepsze pomieszczenie będą mieli w bliskości seminarium, gdyż tu
tylko znajdą pociechę i rozrywkę z jednej strony od alumnów, pomiędzy którymi
trafią się tacy, co w wolnych chwilach do starca wpadną, rozweselą go, usłużą
mu, a tym samym czarne i posępne myśli rozpędzą, z drugiej strony — od profesorów, którzy czynnie okażą tę miłość i solidarność kapłańską względem starców
i kalek, jakiej słowem młodzież duchowną uczą. Znajdą się też i między dygnitarzami duchownymi tacy, co odwiedzą, pocieszą i rozweselą może dawnego
kolegę, może sąsiada, może przyjaciela, a zawsze współbrata kapłana. Wreszcie
i sam Pasterz diecezji nie pozostawi bez pociechy potrzebujących jej szczególnie
niedołężnych starców lub kaleki, ojcowskim i apostolskim słowem podniesie na
duchu i zachęci do dźwigania krzyża wieku i cierpień76.

Nadto autor dostrzegał, że rozwiązanie takie, przynajmniej w części, mogłoby zapobiec roztrwonieniu, choćby nawet skromnego majątku duchownych, zdających się
na łaskę osób nie zawsze godnych zaufania: „Wreszcie i to należy wziąć pod uwagę, że starcy tacy mogą mieć czasem pewne oszczędności, tych nie porwałby jakiś
drapichrust, lecz mogłyby pewniej pozostać dla seminarium na chwałę Pana Boga,
a pożytek Kościoła”77.
W archidiecezji warszawskiej głosem wsparcia dla idei powołania domu dla księży emerytów była diagnoza ks. M. Bojanka zawarta w artykule O potrzebie domu emerytów dla księży. Roztaczał w nim smutny obraz starości swoich współbraci: „W wieku
młodym kapłan czuje się zadowolonym, szczęśliwym, wszystko, jakby świat był jego,
zdaje mu się uśmiechać; lecz w starości, jakaż zmiana! Parafianie starają się go pozbyć,
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a rodzina, mierząc jego zasoby materialne, skwapliwie wyczekuje śmierci. Znikąd nie
ma przyjaciół, znikąd życzliwych, nawet i domestici sui inimici ejus”78. Sytuacja wzorcowa to dla niego taka, w której „każdy z nas miał tę pewność, że w 60. roku życia uwolni się z beneficium, dostanie schronisko, gdzie mu będzie dobrze, zacisznie, gdzie
zasłużenie pożywać będzie panem bene moerentium”79. Dom dla kapłanów–starców,
którzy w aktywnym życiu kapłańskim doświadczali różnych przeżyć, powinien stać
się także miejscem terapeutycznym, oczyszczającym „kapłańską duszę na nowo od
jego może zbrukań losu i nawyknień świata”80. Niestety rzeczywistość w opinii ks.
Bojanka była zupełnie inna. Na potwierdzenie swej tezy przytoczył przykłady dwóch
kapłanów. Ich los miał być egzemplifikacją istniejącego problemu — opłakanego losu
starych i schorowanych księży. Pierwszy przypadek dotyczył umierającego proboszcza, wokół którego skupiło się grono osób. Nie zebrały się one jednak po to, aby go
wspierać i pocieszać w ostatniej drodze, lecz skłonić konającego do ujawnienia miejsc,
w których przechowywał pieniądze. W drugim przykładzie ukazywał historię kapłana z diecezji lubelskiej, który na starość swój los powierzył kuzynce. Otóż po zgromadzeniu 25 tys. rubli zrezygnował on z parafii i kupił w Warszawie domek, następnie
zapisując go owej kuzynce z zagwarantowaniem sobie 400 rubli i mieszkania. Finał
jednak okazał się tragiczny. Kuzynka żyjąca ponad stan popadła w długi, co zmusiło
ją do opuszczenia Warszawy i zamieszkania na prowincji. Ksiądz wuj zaczął stawać
się ciężarem, tym bardziej, że podupadł na zdrowiu. Niepokojące wieści o traktowaniu duchownego doszły aż do ówczesnego abpa warszawskiego, Wincentego Popiela.
Wizja lokalna pokazała, że: „Ksiądz był niewidomy, schorowany, bielizna na nim nie
była zmieniana już od dawna, robactwo za życia go zjadało — nawet głód cierpiał!”.
W wyniku podjętych kroków nieszczęsny kapłan umieszczony został w szpitalu,
w którym zmarł w ciągu miesiąca81. Wniosek był jasny i czytelny — dom księży emerytów uchroni przed podobnymi historiami, starość stanie się pogodniejsza, a także
przyniesie poprawę relacji między kapłanem a jego rodziną82.
Niestety w omawianym okresie nie udało się zrealizować zarówno pomysłu zorganizowania jednego domu, skupiającego księży emerytów z całego Królestwa Polskiego, jak i zorganizowania takich domów w każdej diecezji, z wyjątkiem wspomnianej diecezji kieleckiej. Powyższe okoliczności sprawiały, że koniecznością stawały się
inicjatywy zmierzające do zrzeszania się duchowieństwa w instytucjach samopomocowych (kasach oszczędnościowych czy wzajemnej pomocy), aby choć w ograniczonym stopniu zaradzić trudnym przypadkom losowym, np. przez udzielenie pożyczki
w razie choroby czy dofinansowanie kuracji, a nawet wypłatę skromnej emerytury.
W 1911 r. na łamach „Kroniki Diecezji Kujawsko–Kaliskiej” podjęto temat ubezpieczenia dla duchowieństwa. Podkreślono, że kwestia zabezpieczenia jednostce
bytu na starość oraz na wypadek niezdolności do pracy coraz szerzej zaprzątała
uwagę ekonomistów i prawodawców. Dożywotnie emerytury dla urzędników
państwowych stawały się regułą, a w Europie Zachodniej obowiązkowymi ubezpieczeniami obejmowane były kolejne grupy pracownicze. Zatem duchowieństwo
również powinno zadbać o swoją przyszłość. W Królestwie Polskim, w porównaniu
z pozostałymi dzielnicami, było ono najskromniej uposażone. Proboszcz pobierał
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Tabela 1. Wysokość składek i opłat emerytalnych w połączeniu z wiekiem ubezpieczonego
Koszty ubezpieczenia w Stowarzyszeniu Emerytalnym
w celu uzyskania emerytury rocznej w wysokości 100 rubli

Składka roczna

od 65 roku
Jednorazowa opłata
na zakup lat wstecz

od 60 roku
Składka roczna

od 55 roku
Jednorazowa opłata
na zakup lat wstecz

115,91

5,11

13,51

243,35

13,51

96,12

13,51

6,49

154,09

7,33

16,43

333,23

16,43

147,42

17,80

40

8,52

472,74

8,52

203,20

10,07

20,22

456,58

20,22

218,65

23,89

45

11,69

629,48

11,60

277,54

15,20

25,38

633,85

25,38

319,17

33,00

50

15,60

878,52

15,60

394,89

22,54

32,37

901,17

32,37

469,63

46,76

29,94

615,02

43,43

705,20

Składka roczna

Składka roczna

od 65 roku

od 60 roku
5,11

364,23

Składka roczna

285,26

6,49

Składka roczna
5,11

35

60

Jednorazowa opłata
na zakup lat wstecz

od 55 roku

Starczej i na niezdolność do pracy

30

55

Jednorazowa opłata
na zakup lat wstecz

Wiek w chwili zawierania
ubezpieczenia

Tylko starczej

48,63
132,06

70,80
132,06

Źródło: KDKK 5, 1911, nr 12, s. 387. Cała tabela wraz z nomenklaturą przejęta jest ze źródła.

300, a wikariusz 150 rubli rocznie, „z licznych zaś włók i folwarków pozostawiono
proboszczom po 6 morgów ziemi, niewystarczających na utrzymanie nawet pary
koni, bez których obyć się na wsi trudno”83. Praktycznie więc jedynym źródłem
utrzymania duchowieństwa, jak podkreślało pismo, były dochody osobiste (iura stolae). W momencie jednak, kiedy duchowny złamany wiekiem czy chorobą nie mógł
dalej spełniać religijnych posług, a do tego przestawał pełnić funkcję proboszcza czy
wikariusza, pozostawał praktycznie bez środków do życia. Ponadto, w kontekście
wspomnianych trudności stwarzanych przez władze państwowe duchowieństwu,
pragnącemu zrzeszać się w organizacjach typu samopomocowego, pozostawało mu
ubezpieczenie indywidualne. „Kronika...” polecała konkretną instytucję: Stowarzyszenie Emerytalne Pracowników Prywatnych w Królestwie Polskim, zatwierdzone
w 1908 r., które oferowało ubezpieczenia dla duchowieństwa. W rachubę wchodziło
zabezpieczenie w związku z wcześniejszą niezdolnością do pracy lub emerytura
dożywotnia po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Na łamach pisma zamieszczono
odezwę Stowarzyszenia oraz tabelę, która przybliżała konieczne do spełnienia warunki finansowe, aby móc pobierać roczną emeryturę w wysokości 100 rubli wypłacaną po osiągnięciu określonego wieku (tabela 1)84.

83
84

KDKK 5, 1911, nr 12, s. 380.
Ibidem, s. 384–387.
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*
**
***
****

Emeryci

Aktywni

55–59

3

—

—

—

1

—

3

2

60–64

5

—

6

1

2

1

6

—

65–69

8

3

6

1

2

—

11

2

70–74

8

2

4

1

11

5

12

—

75–79

8

3

6

—

4

5

2

3

80–84

4

—

5

1

2

5

2

2

85–89

—

—

3

—

—

2

4

2

90–94

1

—

—

—

—

2

—

2

37
82%

8
18%

30
88%

4
12%

22
52%

20
48%

40
75%

13
25%

Emeryci

Aktywni

Diecezja płocka
(1908–1915)****
53 biogramy

Emeryci

Archidiecezja
Warszawska
(1911–1915)***
42 nekrologi

Aktywni

Diecezja
Sandomierska
(1908–1915)**
34 nekrologi

Emeryci

Diecezja
Kujawsko–
Kaliska
(1908–1915)*
45 nekrologów
Aktywni

Przedziały wiekowe

Tabela 2. Liczba duchownych zmarłych w latach 1908–1915 w wieku od 55 do 94 lat, którzy
w chwili śmierci pełnili urząd parafialny lub byli emerytami (I)

„Kronika Diecezji Kujawsko–Kaliskiej” (1908–1915)
„Kronika Diecezji Sandomierskiej” (1908–1915)
„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (1911–1915)
M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej..., passim; S. Wierzbicki, Byli naszymi
duszpasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli w latach 1901–2005, Płock 2005, s. 19–35.

Przed podsumowaniem omawianego problemu warto jako rodzaj ilustracji zaprezentować dane, przy pełnej świadomości ich fragmentaryczności, uzyskane
w wyniku analizy 121 nekrologów kapłanów, zamieszczonych na łamach trzech
pism diecezjalnych: „Kroniki Diecezji Kujawsko–Kaliskiej” (1908–1915), „Kroniki
Diecezji Sandomierskiej” (1908–1915), „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich” (1911–1915) oraz 53 biogramów kapłanów diecezji płockiej, zmarłych w latach 1908–1915, zawartych w opracowaniach biograficznych ks. Michała Mariana
Grzybowskiego oraz ks. Saturnina Wierzbickiego85. W sumie analiza objęła 174 duchownych, którzy w chwili śmierci osiągnęli 55. rok życia i więcej. Podstawową
informacją braną pod uwagę było to, czy duchowni ci w chwili śmierci pełnili urzędy — proboszcza, administratora, wikariusza czy też byli emerytami, cokolwiek
by to znaczyło. Dane zebrane w ten sposób zawarto w tabelach 2 i 3.
Spośród 174 duchownych zmarłych w latach 1908–1915 w wieku od 55 do 94 lat
w czterech diecezjach Królestwa Polskiego prawie 75% pełniło w chwili śmierci urzędy
parafialne. Wśród tej grupy aż 42% stanowili kapłani w przedziale wiekowym 70–79,
a 20% dobiegało siedemdziesiątki (65–69), wysoki jest także odsetek (10%) osiemdziesięciolatków w przedziale 80–84 lat. Wśród grupy kapłanów–emerytów 60% mieściło

85

M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej..., passim.

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

51

Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota? Ksiądz na emeryturze...

Tabela 3. Liczba duchownych zmarłych w latach 1908–1915 w wieku od 55 do 94 lat, którzy
w chwili śmierci pełnili urząd parafialny lub byli emerytami (II)
Przedziały
wiekowe

Zestawienie sumaryczne dla czterech diecezji (1908–1915)
obejmujące 174 osoby
Procent
Procent
Aktywni
Emeryci
O* / A**
O* / E***

55–59

7

4% / 5,4%

2

1,15% / 4,5%

60–64
65–69

19

11% / 15%

2

1,15% / 4,5%

27

15,5% / 21 %

6

3,5% / 13%

70–74

35

20% / 27 %

8

4,6% / 18%

75–79

20

11,5% / 15,5%

11

6,3% / 24%

80–84

13

7,5% / 10%

8

4,6% / 18%

85–89

7

4% / 5,4%

4

2,3% / 9%

90–94

1

0,6% / 0,7%

4

2,3% / 9%

129

74,1% / 100%

45

25,9% / 100%

* odsetek w/s do ogółu
** odsetek w/s do aktywnych
*** odsetek w/s do emerytów

się w przedziale 70–84 lata, z dominantą przedziału wiekowego 75–79 lat, prawie
1/4 wszystkich emerytów. Wydaje się jednak, że odsetek czynnych duszpasterzy był
wyższy niż 75%. Przypadek archidiecezji warszawskiej, obniżający ten udział, spowodowany jest faktem zamieszkiwania w niej emerytów z innych diecezji, a także
zsekularyzowanych zakonników. Bez wątpienia Warszawa też jako największy ośrodek miejski stanowiła swoisty magnes, stwarzając nadto większe możliwości opieki
medycznej i charytatywnej. Fragmentaryczność danych, jak już zwrócono uwagę, nie
daje podstaw do formułowania kategorycznie brzmiących wniosków. Należy je traktować jako rodzaj próby badawczej, która zostanie zweryfikowana w toku dalszych
pogłębionych i rozszerzonych czasoprzestrzennie analiz materiału biograficznego.
W zakończeniu niniejszego tekstu nie może również zabraknąć przynajmniej próby ustosunkowania się do pytania zawartego w tytule: pogodna jesień czy smutny
schyłek żywota? Nietrudno odnieść wrażenie, że wyłaniający się obraz jawi się dość
pesymistycznie. Zasadne jest więc pytanie, jaka była skala ujawnionych zjawisk. Autor naturalnie jest świadomy, że materiał źródłowy wykorzystany w prezentowanym
opracowaniu nie odzwierciedla w pełni obrazu rzeczywistości „emerytalnej” duchowieństwa parafialnego. W części przekazów mamy do czynienia raczej ze zjawiskami
granicznymi czy skrajnymi (drastyczne opisy sytuacji poszczególnych duchownych)
oraz wyobrażonymi (demonizowanie domów dla emerytów, które dopiero zamierzano powołać). Stanowią one zapewne wyraz obaw przed określoną, funkcjonującą
w społecznym przekazie, wizją starości czy też generalizację zasłyszanych lub zaobserwowanych jednostkowych przypadków. Trudno znaleźć przekazy zadowolonych
czy o zadowolonych ze swej sytuacji w okresie emerytalnym. Rzeczą ludzką jest bowiem narzekać. Pesymistyczny obraz w przypadku duchowieństwa należałoby, dla
uzyskania właściwej miary, skonfrontować z sytuacją innych grup zawodowych,
pamiętając przede wszystkim o uwarunkowaniach wynikających z rozwoju ustawodawstwa emerytalnego, będącego w owym czasie u swych początków.
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Zmierzając do ostrożnych uogólniających wniosków, można więc stwierdzić, że
pojęcie emerytury w przypadku parafialnego duchowieństwa rzymskokatolickiego
w omawianym okresie i na omawianym terytorium nie określało statusu formalnego, tzn. uzyskania prawa do pobierania pensji emerytalnej, bo nie było ku temu
podstawy prawnej. W tym sensie emerytura nie oznaczała spokojnego dożywania
swych dni w poczuciu egzystencjalnego bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że do
emerytury było się zmuszonym wskutek wieku lub/i choroby uniemożliwiających
pełnienie funkcji parafialnych. A mówiąc jeszcze bardziej dosadnie, można stwierdzić, że emerytura była określeniem jednostki chorobowo–wiekowej, nie zaś sytuacji
formalno–prawnej. Z tego powodu duchowieństwo parafialne w omawianym okresie w przeważającej liczbie dożywało swych dni, pełniąc funkcje duszpasterskie.
Niedostatki w zarządzie parafią oraz w pracy duszpasterskiej, wynikające z wieku,
a także z chorób proboszczów czy administratorów, nadrabiali, o ile była taka możliwość, wikariusze lub księża skierowani przez władzę diecezjalną albo duchowni
„zatrudnieni” przez samych zainteresowanych na podstawie pisanej bądź niepisanej umowy. Warto przywołać opinię amerykańskiego badacza, Roberta Blobauma,
który, zwracając uwagę na niedomagania w pracy duszpasterskiej w parafiach wielkomiejskich i fabrycznych Królestwa na początku XX w., stwierdza, że prócz polityki zaborcy oraz eksplozji demograficznej na obszarach miejsko–przemysłowych,
były one spowodowane polityką kadrową Kościoła. Ta ostatnia, zdaniem autora,
nie wychodziła naprzeciw potrzebom mieszkańców wspomnianych parafii. Nie podejmowano żadnego wysiłku, aby nie zwiększała się dysproporcja między relatywnie dużą liczbą księży pracujących na terenach wiejskich, a ich liczbą w ośrodkach
miejsko–przemysłowych. Co więcej, do tych ostatnich przenoszono starszych kapłanów, których dotychczasowe doświadczenia duszpasterskie zupełnie odbiegały
od potrzeb nowego miejsca — brakowało im zarówno energii, jak i temperamentu,
aby zaspokoić potrzeby religijne swych parafian, nie wspominając o zrozumieniu
ich trosk i aspiracji. Parafia w mieście w rzeczywistości stanowiła dla nich rodzaj
nagrody za lata służby w biednych, słabo zaludnionych wiejskich parafiach. Można
było w niej liczyć na odczuwalną poprawę sytuacji finansowej w związku ze zwiększonymi wpływami m.in. z tytułu iura stolae86.
Pozostali wiekowi i schorowani kapłani, niezdolni już do pełnienia urzędów
i niemający perspektyw na poważniejsze wsparcie, zamieszkiwali jako rezydenci
przy kościołach, w parafiach, w klasztorach czy zakładach, spełniając tam wedle
swych możliwości w ograniczonym zakresie czynności duszpasterskie, nierzadko
sprawując funkcje kapelanów. Zdarzało się, choć nieczęsto, że mieszkali we własnych mieszkaniach. Przebywanie w schronisku, przytułku czy na łasce rodziny nie
należało do preferowanych sposobów dożywania swych dni. Była to ostateczność,
wyłączając indywidualne wybory87, spowodowana głównie brakiem odpowiednich
funduszy lub bardzo złym stanem zdrowia.

86

Zob. R. Blobaum, Rewolucja. Russian Poland 1904–1907, New York 1995, s. 238.
Jak np. ks. Józef Zygmunt Kaczerski (1825–1914), od 1881 r. kapelan w pałacu hrabiów Branickich w Wilanowie, złożony chorobą i niedołęstwem, w 1911 r. zamieszkał w przytułku dla
kapłanów pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie, przed śmiercią jednak uczynił znaczne zapisy na cele społeczne w Warszawie, zob. M. M. Grzybowski, Duchowieństwo
diecezji płockiej..., s. 158; S. Wierzbicki, op. cit., s. 32.
87
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Jesień życia pastorów w Królestwie Polskim w XIX wieku

L

udność protestancka w Królestwie Polskim stanowiła w drugiej połowie XIX w.
i na początku XX w. ok. 5% społeczeństwa. Według spisu powszechnego
z 1897 r. mieszkało w tzw. Kraju Priwislanskim 421 tys. ewangelików (4,5%) z czego
414,7 tys. luteranów i 5,5 tys. reformowanych1, skupionych w 66 parafiach i 35 filiałach ewangelicko–augsburskich oraz 6 parafiach i 5 filiałach ewangelicko–reformowanych2. W większości byli to potomkowie emigrantów z Niemiec przybyłych „za
chlebem” na tereny Królestwa w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w.
Opiekę duszpasterską ludności protestanckiej zapewniało w latach 1815–1914
240 duchownych luterańskich i 23 kalwińskich3. Liczba pastorów w Królestwie wahała się w przekroju jednorocznym od kilkunastu w latach 20. XIX w. do 50–70 od
połowy wieku, kiedy sytuacja prawna zborów protestanckich uległa stabilizacji.
I tak w 1847 r. urzędowało 54 pastorów ewangelicko–augsburskich i 7 reformowanych4, a w 1904 r. 67 luterańskich i 5 kalwińskich5.
Struktura organizacyjna kościołów protestanckich ukształtowała się w 1828 r.,
gdy na mocy postanowienia carskiego utworzony został Generalny Konsystorz
Ewangelicki wspólny dla luteranów i kalwinistów. Ostatecznie sytuację prawną
zborów ewangelickich w Królestwie regulował ukaz cara Mikołaja I z 1849 r. powołujący do życia odrębny Kościół Ewangelicko–Augsburski i Ewangelicko–Reformowany. Najwyższą władzą w Kościele Ewangelicko–Augsburskim był, w myśl
1

Ilu jest Polaków–ewangelików w Królestwie, na Litwie i na Rusi?, „Zwiastun Ewangeliczny” 1906,
nr 5. W 1838 r. mieszkało w Królestwie 170 tys. luteranów i 5 tys. reformowanych. Ludność
Królestwa liczyła 4,8 mln. Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD), Rada Stanu II,
sygn. 105, Sprawozdanie Sekcji Wyznań, b.p.
2
Kalendarz Ewangelicki na rok 1904, Warszawa 1904, s. 176–182. W 1832 r. było w Królestwie
38 parafii ewangelicko–augsburskich i 7 reformowanych. AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe (dalej cyt. CWW), sygn. 110, Raporty roczne Konsystorza Generalnego, s. 4.
3
Jest to liczba pastorów, których nazwiska udało mi się ustalić. Do ich grona zaliczyłem
te osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje (studia teologiczne) i uprawnienia do
pracy duszpasterskiej poświadczone przez władze kościelne. Pominąłem natomiast tzw. samozwańczych kaznodziejów, nieordynowanych, odprawiających nabożeństwa w osadach
kolonistów niemieckich głównie w latach 20. XIX w., kiedy brakowało pastorów. Por. T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy w Królestwie Polskim w latach 1815–1914, [w:] Inteligencja polska XIX
i XX wieku. Studia, t. 6, red. R. Czepulis–Rastenis, Warszawa 1991, s. 107–145.
4
AGAD, CWW, sygn. 110, Raporty roczne Konsystorza, s. 4.
5
Kalendarz Ewangelicki..., s. 176–182.
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ustawy z 1849 r., mianowany przez cara Konsystorz. Jego prezesem zostawała osoba świecka, od połowy XIX w. funkcję tę sprawowali z reguły rosyjscy generałowie wyznania luterańskiego urzędujący w Królestwie, pastor z tytułem generalnego superintendenta zostawał zaś wiceprezesem. Na szczeblu parafialnym władzę
wspólnie z pastorem sprawowały wybieralne kolegia kościelne. W Kościele Ewangelicko–Reformowanym obowiązywał ustrój synodalny, w którym decydujący głos
w sprawach Kościoła posiadał synod złożony z duchownych i z wybieranych przez
wiernych delegatów świeckich6.
W końcu XVIII i w pierwszych dziesięcioleciach XIX stulecia w ślad za emigrantami z Niemiec przybywali na ziemie Królestwa Polskiego duchowni ewangeliccy.
Wywodzili się oni z tych samych terenów co napływowa ludność niemiecka, a więc
ze Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich czy Saksonii. W latach 20. i 30. XIX w. przyjechało do Królestwa kilkudziesięciu pastorów z Niemiec. Stanowili oni większość
wśród duchownych ewangelickich; liczba księży wywodzących się spośród stałych
mieszkańców Królestwa była niewielka.
Sytuacja uległa zmianie po upadku powstania listopadowego, kiedy to władze
rosyjskie zaczęły hamować napływ pastorów zza zachodniej granicy imperium. Dodatkowo od 1849 r. obejmowanie stanowisk duszpasterskich przez obcokrajowców
wymagało zgody samego cara. W myśl nowych przepisów pastorem w Królestwie
mógł być jedynie poddany rosyjski i absolwent Fakultetu Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Dorpackiego (obecnie Tartu w Estonii)7. Dominowali więc wówczas
duchowni z Królestwa. W latach 1815–1914 było ich 117, co stanowiło 2/3 liczby pastorów, których miejsce urodzenia udało mi się ustalić. Przez cały XIX w. przybywali też pastorzy z Inflant, mogący jako poddani rosyjscy bez przeszkód prowadzić
działalność duszpasterską w Królestwie. Było ich w sumie 13. Urzędowali także pojedynczy duchowni protestanccy pochodzący z Czech, Danii, Besarabii i Bukowiny.
Pastorzy z Czech sprowadzani byli do podległych Kościołowi Ewangelicko–Reformowanemu zborów braci czeskich w Zelowie i Kucowie.
O ile określenie pochodzenia terytorialnego duchownych ewangelickich nie nastręczało wielu trudności, to ustalenie ich przynależności narodowej okazało się
bardziej skomplikowane, przede wszystkim z tego powodu, że emigrująca do Królestwa ludność niemiecka ulegała procesom polonizacji, której rezultaty dały o sobie znać dopiero w czasach powstania styczniowego. Można jedynie stwierdzić, że
przybywający z Niemiec na początku XIX w. pastorzy posługiwali się na co dzień
językiem niemieckim, wychowani byli w kulturze niemieckiej, ale nie posiadali jeszcze rozwiniętego poczucia świadomości narodowej. Również pastorzy z Inflant byli
z reguły Niemcami, ale jak większość Niemców bałtyckich, wiernymi poddanymi
dynastii Romanowów.
Dopiero w drugiej połowie XIX w. wyłoniła się grupa pastorów deklarujących
się wyraźnie jako Polacy czy Niemcy8. Wśród duchownych reformowanych, poza
kilkoma wyjątkami, zdecydowana większość pastorów uważała się za Polaków.
Wywodzili się oni z rodzin kalwińskich od dawna osiadłych w Polsce (od XVI–
XVII w.) bądź z rodów szlacheckich wiernych od czasów reformacji kalwinizmowi.
6

T. Stegner, Polacy–ewangelicy w Królestwie Polskim 1815–1914. Kształtowanie się środowisk, ich
działalność społeczna i narodowa, Gdańsk 1992, s. 22–72.
7
Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1849 rok, t. 40, s. 13–15.
8
Por. T. Stegner, Polonizacja Niemców–ewangelików w Królestwie Polskim 1815–1914, „Przegląd
Historyczny” 80, 1989, nr 2, s. 301–316.
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Natomiast wśród duchownych luterańskich dominowali potomkowie emigrantów
z Niemiec. Warte odnotowania są też dwa przypadki (Kacper Mikulski i Lucjan Lewandowski) pastorów luterańskich pochodzących z rodzin polsko–katolickich. Byli
też wśród pastorów Królestwa: Estończycy, Duńczycy, Czesi, a część księży posiadała przodków żydowskich, angielskich, szkockich czy francuskich hugenotów.
Wśród pastorów dość często spotykamy, podobnie jak w innych krajach protestanckich, zjawisko dziedziczenia zawodu po ojcu. Blisko połowa księży ewangelickich rodziła się w rodzinach pastorskich. Istniały niekiedy całe dynastie pastorskie np. Rondthalerów czy Biedermannów. Zdarzało się, że syn zastępował ojca
na stanowisku w parafii. Dość znaczny odsetek pastorów (ok. 1/3) wywodził się
z rodzin urzędniczych. Byli to z reguły synowie nauczycieli, kantorów czy urzędników kościelnych. Kilkunastu duchownych pochodziło ze środowiska chłopskiego,
przeważnie kolonistów niemieckich, kilku z rodzin kupieckich, rzemieślniczych czy
robotniczych, a pojedyncze osoby z zamożniejszych warstw społecznych np. Julian
Machlejd był synem właściciela browaru.
Od kandydatów na księży protestanckich wymagano wyższego wykształcenia
teologicznego na poziomie uniwersyteckim. Wymóg ten był ściśle przestrzegany od
1832 r., kiedy to Konsystorz Generalny wydał w tej sprawie odpowiednie przepisy9. Na ziemiach polskich nie było na wyższych uczelniach wydziału teologii protestanckiej, kandydaci na pastorów kształcili się więc na uniwersytetach niemieckich w Królewcu, Wrocławiu, Lipsku. W dobie konstytucyjnej Królestwa Polskiego,
zgodnie z zaleceniami Konsystorza, przyszli duchowni najpierw studiowali jeden
rok na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie udawali
się na studia teologiczne do Berlina. Od lat 30. XIX w. tylko absolwenci Uniwersytetu Dorpackiego, o czym już wspominano, mogli obejmować funkcje duszpasterskie
w Królestwie, Dorpat stał się prawie jedynym miejscem kształcenia dla Królestwa
pastorów obojga wyznań protestanckich. Studiowało tam w latach 1830–1914 ponad
150 przyszłych królewiackich pastorów10.
Po ukończeniu studiów teologicznych kandydat na pastora zgłaszał się do Konsystorza i zdawał pierwszy egzamin pro venia concionandi, po czym był uroczyście
ordynowany w kościele przez generalnego superintendenta i od tej chwili mógł pełnić obowiązki duszpasterskie. Następnie jako wikariusza kierowano go do pomocy
doświadczonym pastorom w większych parafiach w Warszawie, Łodzi czy Płocku.
Po trwającym z reguły rok wikariacie kandydat zdawał kolejny egzamin pro ministerio, po którym mógł się ubiegać o samodzielne stanowisko pastorskie. W myśl
ustawy z 1849 r. oraz zgodnie z protestancką tradycją, pastorów wybierali wierni.
W zamożnych i znaczących parafiach, takich jak warszawska czy łódzka, zgłaszało
się po kilku kandydatów, natomiast na prowincji bywał z reguły jeden, a zdarzało
się, że i przez kilka lat nikt nie wyrażał chęci objęcia stanowiska pastora. Kandydaci na urząd duchownego wygłaszali w miejscowym kościele tzw. próbne kazania,
a następnie na ogólnym zgromadzeniu wiernych dokonywano większością głosów
wyboru pastora, który zatwierdzały odpowiednie władze państwowe11.
W religiach protestanckich uznawane są, jak wiadomo, jedynie sakramenty
chrztu i świętej komunii, nie ma natomiast sakramentu kapłaństwa, w związku
9

AGAD, CWW, sygn. 1048, Ogólne zarządzenia 1828–1865, b.p.
T. Stegner, Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku, Warszawa 1993, s. 10.
11
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 42, s. 15–40.
10
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z tym duchowni ewangeliccy nie stanowią, jak w Kościele rzymskokatolickim, osobnego stanu; są członkami zboru, którzy jedynie z racji posiadanej wiedzy i wiary
mogą przewodzić gminie. Pozycja pastora w parafii różniła się więc od stanowiska
księdza katolickiego. Pastora wybierali wierni, a władzę w zborze dzielił on z pochodzącym również z wyboru kolegium kościelnym, które decydowało o sprawach
administracyjnych i finansowych gminy.
Wynikająca z ustaw i tradycji demokratyczna struktura kościołów protestanckich gwarantowała znaczący udział wiernych w zarządzaniu parafią. Nierozgraniczony jednak podział kompetencji między pastorem a kolegium kościelnym doprowadzał do częstych konfliktów. W małych ubogich parafiach prowincjonalnych
decydującą rolę z reguły odgrywał pastor, natomiast w większych ośrodkach, rządy
w parafii usiłowało sprawować kolegium kościelne złożone przeważnie z najbogatszych członków gminy, np. w Warszawie z ewangelickich fabrykantów, kupców czy
wyższych urzędników. Zdarzało się nawet, że kolegia kościelne traktowały pastorów jak podwładnych, którzy mieli wykonywać ich polecenia12.
Do obowiązków pastora w parafii należała, oprócz religijnych powinności duszpasterskich, opieka nad szkołami wyznaniowymi i nauka religii w szkołach podstawowych i gimnazjach rządowych dla młodzieży ewangelickiej, kontrola działalności instytucji charytatywnych: ochronek, domów sierot, starców; a także wspólne
z kolegium sprawowanie pieczy nad majątkiem kościelnym. Duchowni ewangeliccy
pełnili również funkcję urzędników stanu cywilnego. Urzędowym strojem pastora
była czarna toga z białym kołnierzykiem i czarny biret13. Od 1867 r. na mocy zarządzenia Namiestnika Królestwa Polskiego pastorzy posiadali specjalne książeczki legitymacyjne, które winni mieć przy sobie „przy każdym oddaleniu z miejsca stałego
zamieszkania”14.
Sądząc z zachowanej dokumentacji, według opinii władz kościelnych i rządowych większość pastorów należycie wykonywała swoje obowiązki. Księża prowadzili szeroką działalność społeczną, inicjowali budowy kościołów, domów parafialnych, zakładali instytucje charytatywne. Za swoją pracę byli nieraz nagradzani
przez władze kościelne i państwowe. Zdarzały się jednak i skargi na ich działalność,
szczególnie liczne w latach 20. i 30. XIX w., gdy dość często parafie powoływały
na duchownych przygodnych kandydatów. Najczęściej powtarzające się wobec
pastorów zarzuty to: zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich, niewłaściwe
odprawianie nabożeństw, sprzeniewierzenie majątku kościelnego czy niemoralne
zachowanie. Jeśli zarzuty te znajdowały potwierdzenie, Konsystorz był zmuszony
do odwołania duchownego ze stanowiska. W latach 1815–1914 zostało usuniętych
18 pastorów, z czego jednak połowa ze względów politycznych.
Pastor pobierał uposażenie ze skarbu państwa oraz dodatkowe, jeśli uczył religii
w szkołach państwowych, np. takie wynagrodzenie otrzymywał ks. Leopold Otto,
który nauczał w warszawskim gimnazjum. Na pozostałą część dochodów pastora
składała się roczna pensja wypłacana z funduszy parafialnych, zależna od zamoż12
Np. w warszawskim zborze reformowanym ks. Józef Spleszyński nie był nawet zapraszany na posiedzenia Kolegium Kościelnego, zob. T. Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918,
Warszawa 1993, s. 46.
13
AGAD, CWW, sygn. 1310, Instrukcja Generalnego Konsystorza dla pastora obejmującego
parafię, s. 81.
14
Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Guberialny Lubelski, Okólnik generalnego superintendenta Ludwiga z 15\27 IV 1868 r., s. 8.
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ności gminy, oraz tzw. opłaty jura stolae wnoszone przez wiernych za wykonywanie
posług religijnych takich jak: chrzest, konfirmacja, ślub, pogrzeb; przy czym pastor
nie mógł odmówić posługi religijnej, nawet jeśli była nieopłacona. Wysokość opłat
jura stolae dla poszczególnych grup ludności ustalały kolegia kościelne, podobnie
jak i wymiar pensji pastorów. W wiejskich parafiach w pierwszej połowie XIX w.
pastorzy niekiedy otrzymywali uposażenie w naturze.
Na przełomie XIX i XX w. dochody pastorów w większych parafiach dochodziły do 2 tys. rubli rocznie, co było sumą wystarczającą na w miarę dostatnie życie
duchownego i jego rodziny15. W tym czasie tyle samo otrzymywali profesorowie
nadzwyczajni Uniwersytetu Warszawskiego16. Dla porównania robotnik wykwalifikowany zarabiał 600–700 rubli rocznie. Gmina zapewniała pastorom bezpłatny
lokal, na wsi był to z reguły samodzielny dom, w mieście wielopokojowe mieszkanie wynajęte przez parafię. Osiągane przez duchownych ewangelickich dochody
dawały im poczucie bezpieczeństwa socjalnego i sytuowały ich pod względem zamożności wśród średnich warstw społeczeństwa Królestwa. Ze swoich dochodów
mogli odłożyć odpowiednią kwotę na starość.
W miarę spokojny i dostatni tryb życia pastorów sprzyjał ich długowieczności,
blisko 70% duchownych, których daty życia udało się17 ustalić, żyło 60 lat i dłużej,
a byli i tacy jak liczący 95 lat pastor Kacper Mikulski (1840–1935) z Łomży, który
dawał ślub Józefowi Piłsudskiemu. Przy czym średnia długość życia ewangelickich
duszpasterzy wydłużała się w ciągu XIX w. Ci co urzędowali w pierwszej połowie
XIX w. rzadziej dożywali sędziwych lat. Być może było to zgodne z tendencją ogólnoeuropejską wydłużania się życia ludzkiego w XIX stuleciu18. Kilkunastu pastorów,
rozpoczynających karierę duchowną w Królestwie na początku XX w. w tragiczny
sposób zakończyło życie podczas II wojny światowej. Tak się stało np. w przypadku
Juliusza (1862–1942) i Edmunda Bursche (1881–1940), którzy zginęli w niemieckich
obozach koncentracyjnych.
Mimo sędziwego wieku, duchowni w większości przypadków do końca swoich dni pełnili przyjęte na siebie obowiązki. Generalny superintendent w Kościele
Ewangelicko–Reformowanym, ks. Józef Spleszyński (1808–1879), w 1874 r. obchodził jubileusz 35 lat swojej pracy duszpasterskiej w Warszawie. Z tej okazji otrzymał
od parafian album ze zdjęciami 200 członków zboru oraz serwis stołowy na 24 osoby. Weronika Spleszyńska, wdowa po duchownym, przekazała liczący 500 tomów
księgozbiór bibliotece synodalnej Kościoła Ewangelicko–Reformowanego19. Inny
duchowny reformowany, Karol Diehl (1765–1831), w 1828 r. w wieku 63 lat zo-

15
Najwyższe dochody uzyskiwał pastor Wilhelm Angerstein z Łodzi, którego roczna pensja
wynosiła 6 tys. rubli, nie wliczając w to opłat jura stolae, zob. „Zwiastun Ewangeliczny” 1906,
nr 3.
16
J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 1978, s. 171.
17
W przypadku ok. 10% dat życia nie udało się ustalić. Byli to przeważnie duchowni z pierwszej połowy XIX w. często zmieniający parafie i opuszczający teren Królestwa. Niemniej jednak, można domniemywać, że ich nieustabilizowany tryb życia nie sprzyjał długowieczności.
18
Chociaż z badań Macieja Ptaszyńskiego dotyczących Pomorza Zachodniego w XV–XVIII w.
wynika, że i wówczas pastorzy dożywali sędziwego wieku, średnia długość ich życia wynosiła wtedy 65 lat. Być może więc profesja duchownego sprzyja długowieczności. M. Ptaszyński,
Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/
XVIII w., Warszawa 2011, s. 413.
19
T. Stegner, Ksiądz Józef Spleszyński, „Kalendarz Ewangelicko–Reformowany” 1994, s. 54.
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stał prezesem Generalnego Konsystorza, a jego bratanek August Diehl (1837–1908)
do śmierci w wieku 71 lat był w miarę sprawnym generalnym superintendentem.
Podobne przypadki można znaleźć w Kościele Ewangelicko–Augsburskim. Paul
Woldemar Everth (1812–1896) do końca swoich dni pozostawał na stanowisku generalnego superintendenta, a Ignacy Boerner (1807–1896) służył do śmierci jako
superintendent diecezji płockiej.
Podeszły wiek nie był też przeszkodą w obejmowaniu wysokich stanowisk.
Everth został generalnym superintendentem w wieku 63 lat, a Karol Gustaw Manitius mając 72 lata. Ten drugi z pełnym zaangażowaniem starał się realizować
wszystkie stawiane mu zadania. W 1899 r., kiedy miał już 76 lat, udzielał ślubu młodemu pastorowi Juliuszowi Machlejdowi i jego przyszłej żonie Krystynie Ulrich. Obecny był też na przyjęciu weselnym, co tak skomentowała panna
młoda: „Tych pięciu matadorów z superintendentem Manitiusem, obliczam na
400 lat wieku”. Mowa o gościach stołu weselnego, gdzie m.in. obok Manitiusa
siedział równie wiekowy ks. August Diehl, superintendent z Kościoła Ewangelicko–Reformowanego20.
Przykładem trwania do końca na posterunku był pastor kielecki Karl Rötscher
(1781–1849) zmarły na puchlinę wodną (czyli niewydolność krążenia) 3 X 1849 r.
w Kielcach. Przed śmiercią długo chorował, a będąc opuchniętym w ostatnich miesiącach życia, nabożeństwa w kościele odprawiał na siedząco. Ostatnie posługi dla
niewielkiej grupki wiernych sprawował już we własnym mieszkaniu, praktycznie
nie wstając z łóżka21. Ponadto był częściowo sparaliżowany i ślepy na jedno oko.
Pastor Leopold Otto na trzy miesiące przed śmiercią i trzy dni przed wylewem
krwi do mózgu udzielał konfirmacji, a chociaż był sparaliżowany, to zachował
trzeźwość umysłu i starał się dalej pracować, jak pisał pastor Wilhelm Angerstein —
mimo cierpień, „wytrwał w wierze”22 i przyjmował komunię świętą. Dyktował też
ks. Angersteinowi swoje ostatnie rozważania religijne, które ten opublikował w redagowanym przez ks. Otto „Zwiastunie Ewangelicznym”23. Ciężko chorego odwiedził też ks. Pindór ze Śląska Cieszyńskiego. Mający kłopoty z mową, Otto powiedział mu tylko jedno zdanie: „Niech zbór cieszyński stoi niezachwianie w wierze
w Chrystusa”24.
Ciężko chory i prawie niewidomy ks. Juliusz Ludwig dopiero dwa lata przed
śmiercią zdecydował się odejść, ale tylko ze stanowiska generalnego superintendenta Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, naciskany zresztą do tego przez prezesa
konsystorza, rosyjskiego generała, Rudolfa Minkwitza. Z funkcji pastora warszawskiego ustąpił dopiero kilka miesięcy przed śmiercią.
Zdarzały się nawet przypadki śmierci duchownych podczas pełnienia obowiązków duszpasterskich. Pastor kalwiński Józef Spleszyński zmarł na atak serca w cza-

20

K. Machlejd, Saga ulrichowsko–machlejdowska, Warszawa 2006, s. 144–146.
E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch–Augsburgischen Kirche in Polen, Eging (Niederbayern)
1967, s. 157. Por. I. Bożyk, Pastorzy luterańscy w Kielcach w XIX i w początkach XX w. — sylwetki
i postawy. Przyczynek do dziejów kieleckiej Parafii Ewangelicko–Augsburskiej, „Gdański Rocznik
Ewangelicki” 6, 2012, s. 49.
22
W. Angerstein, śp. ks. Leopold Otto, „Zwiastun Ewangeliczny” 1882, nr 10.
23
Ibidem.
24
Mowa ks. pastora Pindóra z Cieszyna, [w:] Mowy wypowiedziane przy obrzędzie pogrzebowym śp.
ks. dr Leopolda Marcina Otto pastora zboru ewangelicko–augsburskiego wydane przez ks. Edmunda
Holtza pastora, Warszawa 1883, s. 34.
21
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sie udzielania ślubu. Liczył wtedy 71 lat25. W jeszcze bardziej spektakularny sposób
zakończył żywot, także w wieku 71 lat, ks. Karol Jarnecki (1806–1877) z Prażuch.
Podczas nabożeństwa w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, stojąc na ambonie, zakrzyknął „Alleluja”, upadł na kolana i umarł26. Zgony co znaczniejszych duchownych były odnotowywane w prasie, np. nekrolog generalnego superintendenta,
Karola Gustawa Manitiusa, zawierający informację, że zmarły odszedł po „długiej
chorobie”, ukazał się w znanym warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym”27.
Podeszły wiek częściej jednak był przeszkodą w wykonywaniu obowiązków.
Starsi pastorzy nie odbywali już męczących podróży do miejscowości niebędących
siedzibami parafii i filiałów, rozrzuconych po dużym terenie osad niemieckich kolonistów, a niekiedy nie byli nawet w stanie w odpowiedni sposób odprawiać nabożeństw. Hrabia Piotr Łubieński w liście do Konsystorza z 1827 r. pisał, że pastor
Michał Steinbrecher z Wiskitek „ma swoje oryginalności zwłaszcza w przenośnym
sposobie mówienia kazań, długości nabożeństw, ale jest to stary uczciwy człowiek”28. Głoszenie kazań na stojąco z ambony, które trwały co najmniej pół godziny,
a bywały i wielogodzinne, wymagało sporego wysiłku fizycznego.
Z biegiem lat, z biegiem dni aktywność niektórych duchownych malała i coraz
częściej w większych parafiach przy wielu czynnościach religijnych zastępowali ich
wikariusze bądź diakoni. Tak było w Warszawie, gdzie przy boku Evertha działał jako diakon młody Juliusz Bursche, późniejszy biskup Kościoła Ewangelicko–
Augsburskiego w II Rzeczypospolitej. Bursche wraz z małżonką zapraszany był do
domu Everthów prywatnie na obiady i spotkania towarzyskie29. Natomiast sędziwy
Henryk Tochtermann z Ossówki mógł korzystać z pomocy swojego syna Gustawa (1872–1947), pastora w sąsiednim Sierpcu. Także wielce aktywny pastor łódzki
Wilhelm Angerstein (1848–1928) w ostatnich latach życia znacznie ograniczył działalność, ale zachował ciekawość świata. Zmarł na atak serca w pociągu, jadąc na
światową wystawę prasową do Kolonii30.
Szczególnie po upadku powstania styczniowego pastorzy, choć w znacznie
mniejszym stopniu niż księża katoliccy, byli inwigilowani, a specjalnie delegowane osoby przysłuchiwały się nieraz ich kazaniom. Mający 74 lata pastor Henryk
Tochtermann (1823–1905) z Ossówki musiał się w 1897 r. tłumaczyć nawet w ministerstwie spraw wewnętrznych w Petersburgu z tego, że najwyższy manifest donoszący o urodzeniu się wielkiej księżnej Olgi Mikołajewny odczytał wiernym po
niemiecku, a nie, jak nakazywało prawo, po rosyjsku. W tym przypadku z racji podeszłego wieku nie spotkała duchownego za ten występny czyn żadna kara31.

25

T. Stegner, Kościół ewangelicko–reformowany w Królestwie Polskim 1815–1914, [w:] Kościół w życiu narodu i państwa polskiego, red. K. Bracha, Kielce 2004, s. 87–111.
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E. Kneifel, op. cit., s. 107.
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Śp. Karol Gustaw Manitius, „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 21, s. 407.
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AGAD, CWW, Parafia Wiskitki, sygn. 1309, s. 158.
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W. Gastpary, Biskup Bursche i sprawa polska, Warszawa 1972, s. 2.
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Szerzej postać W. Angersteina omówiona jest w: T. Stegner, Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008, s. 157.
31
Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Federacji, Departament Spraw Duchownych Obcych
Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, fond 821, sygn. 1767, List Warszawskiego Generał Gubernatora do MSW. Opinia o ks. Tochtermannie, 15 II 1897 (datacja rosyjska), s. 10.
Ktoś musiał donieść władzom o wykroczeniu Tochtermanna.
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Pastorzy w podeszłym wieku, o ile pozwalały na to warunki zdrowotne i finansowe, wyjeżdżali niekiedy w ramach przysługujących im urlopów dla poratowania
zdrowia do znanych uzdrowisk, np. Karlsbadu (obecnie Karlove Vary w Czechach).
Generalny superintendent, pastor warszawski Juliusz Ludwig (1808–1876), co roku
spędzał wakacje w zagranicznych kurortach, w 1859 r. odbył w wieku 51 lat „kurację
winogronową” w okolicach Bordeaux we Francji32. Wiekowy już pastor i generalny
superintendent Paul Woldemar Everth (1812–1895) wypoczywał w Bad Ems, gdzie
spotkał się z cesarzem niemieckim Wilhelmem I i został przez niego zaproszony na
obiad33. Pozostali pastorzy wolny czas z reguły spędzali na łonie rodziny, nie wyjeżdżając z parafii, bądź udawali się do krewnych np. w Niemczech.
Sędziwi duchowni protestanccy urzędujący w Królestwie pojawiają się niekiedy na kartach polskich powieści i opowiadań. W Powracającej fali Bolesława Prusa
występuje postać „szczupłego staruszka”, przyjaciela właściciela fabryki włókienniczej, Gottlieba Adlera Marcina Böhne, pastora luterańskiego. Autor Lalki tak go
przedstawiał: „Gruby chomąt, letnia spiekota i drożny pył wydatniejsze zajmowały
stanowisko w wyobraźni zwierzęcia aniżeli wielebny Böhne, jego dwa małe faworyciki, jego panamski kapelusz, jego perkalowy kitel w białe i różowe paski, a nawet
lakierowany bicz, zatknięty z prawej strony siedzenia”. Pastor jadąc, przekazywał
„błogosławieństwa na wszystkich przejezdnych i przechodniów, którzy bez względu na wyznanie uchylali przed «poczciwym szwabem» głowy i czapki”34.
Jak prezentowali się starsi duchowni ewangeliccy możemy się przekonać, oglądając ich zdjęcia zamieszczone w Książeczce Pamiątkowej... Długie brody, bokobrody, siwe włosy, odpowiednie szaty liturgiczne, togi, nadawały im dostojny wygląd.
Niewiele różnili się od tych, którzy byli od nich młodsi35.
W XIX w. bardzo niewiele odnotowywano przypadków duchownych, którzy
z racji swojego wieku zrezygnowali ze stanowiska i przechodzili im Ruhestand — to
jest w stan spoczynku. Tak uczynił w 1903 r. dwa lata przed śmiercią pastor z Ossówki, Henryk Tochtermann. W 1898 r. na kilka miesięcy przed śmiercią zrzekł się stanowisk kościelnych ciężko chory pastor warszawski Henryk Bartsch (1832–1899).
Umierającego pastora Bartscha odwiedził młody ks. Julian Machlejd z narzeczoną,
ale „z chwilą, gdy przekroczyliśmy próg pokoju, tenże chory zamknął oczy na wieki”36. Ksiądz Fryderyk Grimm ze Stawiszyna w wieku 83 lat poprosił konsystorz
o przeniesienie w stan spoczynku37, a niedługo potem umarł. Częściej niż w XIX w.
duchowni ewangeliccy przechodzili w stan spoczynku w okresie międzywojennym.
Snując rozważania nad zagadnieniem starości pastorów, nasuwa się pytanie
o ich emerytury. W XIX stuleciu w wielu krajach, także w Królestwie Polskim, prawa emerytalne uzyskiwały poszczególne grupy obywateli, m.in. urzędnicy cywilni
zatrudnieni w administracji Królestwa. Jak wynika z badań Grzegorza Smyka, do
korpusu urzędników cywilnych nie byli jednak zaliczani duchowni, choć otrzymy-

32

AGAD, CWW, sygn. 1044, Konsystorze ewangelickie 1856–1864, b.p.
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wali pensję państwową38. Także z faktu, że do końca swoich dni trzymali się kurczowo posad pastorskich można wysnuć wniosek, iż należytego zabezpieczenia
emerytalnego nie mieli, choć niechęć do ustąpienia ze stanowiska mogła wynikać
również z poczucia obowiązku czy chęci zachowania prestiżu związanego z posługą duszpasterską. Należy też pamiętać, że jeszcze w XIX w. starość i związana z nią
niezdolność do pracy nie stanowiła odrębnej fazy życia, lecz traktowana była raczej
jako indywidualna przypadłość39.
Pastor Leopold Otto, w czasie gdy urzędował na Śląsku Cieszyńskim w monarchii habsburskiej, był przez miejscowe władze bezpodstawnie podejrzewany
o sympatie prorosyjskie i działalność na rzecz imperium Romanowów. Jako dowód
w sprawie podawany był fakt, że pastor otrzymywał z Rosji pieniądze z „niejasnego
źródła”. W rozmowie ze starostą cieszyńskim ks. Otto wyjaśniał, że pobiera rentę
od rządu rosyjskiego40. Nie wiemy, w jakiej wysokości była ta renta i czy w takiej
sytuacji tłumaczenie duchownego było wiarygodne.
Kwestia emerytalna nie była do końca unormowana także w państwie pruskim
przodującym w Europie pod względem zabezpieczeń socjalnych. Na podstawie
rozporządzeń z połowy XVIII stulecia w monarchii Hohenzollernów wiekowi pastorzy niesprawujący funkcji mogli pozostawać na parafii jako rezydenci, dostając
1/3 dochodów od swoich następców, co było źródłem wielu konfliktów. Dopiero
pod koniec XIX w., w 1880 r., wprowadzono system emerytalny dla pastorów podobny do obowiązującego dla urzędników cywilnych. Po 30 latach pracy duchowny
miał prawo do emerytury w wysokości 50% jego dotychczasowych dochodów, ale
mimo tych udogodnień większość pastorów starała się do końca swoich dni pozostawać na stanowisku, choć w stan im Ruhestand przechodził znacznie większy
procent duchownych niż w Królestwie41.
Kwestie zabezpieczenia pastorów na wypadek utraty zdrowia i tym samym
możliwości sprawowania funkcji były często rozstrzygane na poziomie poszczególnych parafii. W instrukcji wydanej dla ks. Leopolda Otto w związku z objęciem
przez niego urzędu pastorskiego w Warszawie w 1849 r. czytamy:
Gdyby Xiądz Pastor, po upływie lat dwudziestu pięciu przy tutejszym kościele, do tego stopnia utracił zdrowie, iżby na zasadzie Świadectwa trzech Lekarzy
przez Kollegium Kościelne uproszonych, zupełnie do sprawowania swych obowiązków stał się niezdolnym, wówczas będzie miał sobie udzieloną do śmierci
pensyą, jaką pobiera z kasy kościelnej oraz niezbędne bezpłatne mieszkanie —
gdyby zaś przed upływem lat dwudziestu pięciu służby przy tutejszym kościele
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uległ takowej słabości, otrzyma jedynie ze strony Parafii niezbędne pomieszkanie.
[...] W końcu gdyby przyjaciele lub krewni słabego Xiędza Pastora do siebie wziąć
chcieli, Gmina zapłaci temuż na raz jeden Rubli srebrem trzysta, lecz od obowiązku udzielenia mu bezpłatnego mieszkania, tem samem uwolnioną zostanie42.

Z tym, że na tego typu rozwiązania mogły sobie pozwolić zamożne miejskie zbory,
innych parafii nie było na to stać. Poza tym w takiej np. Paproci Dużej pod Łomżą
mógłby być kłopot ze znalezieniem trzech lekarzy.
„Za ciężką krzywdę poczytywać należy okoliczność, że pastorowie, którzy służą
zborowi i państwu, na wypadek starości, obłożnej choroby lub kalectwa, wcale nie
są zabezpieczeni, jeżeli nie posiadają majątku własnego”43 — czytamy w Książeczce
pamiątkowej..., będącej sprawozdaniem z obrad synodów pastorskich. W zaistniałej
sytuacji, w 1880 i 1885 r. pastorzy Królestwa Polskiego zgromadzeni na synodach
wyrazili „przekonanie, że powinno im przysługiwać prawo przyłączenia się do kasy
emerytalnej rządowej”, a jako uzasadnienie podano „częste czynności spełniane na
żądania władz”44. Władze odpowiedziały odmownie. W związku z tym dziesięć lat
później powołano komisję złożoną z pastorów: Edwarda Boernera, Edmunda Holtza, Zygmunta Manitiusa i Ludwiga Müllera w celu opracowania ustawy dotyczącej
odrębnej kasy emerytalnej dla pastorów. Kwestia ta była przedmiotem obrad kolejnych dorocznych synodów. Ułożono projekt ustawy i wysłano do zatwierdzenia do
ministerstwa w Petersburgu, ale i tym razem przyszła odpowiedź odmowna. Sprawa nie została prawnie uregulowana i duchowni zmuszeni byli niejako „do zgonu
pozostawać w urzędowaniu, sobie samym na udręczenie, a zborom na szkodę”45.
Pastorzy starali się z własnych środków zdobyć fundusze potrzebne na czas choroby czy podeszłego wieku. Ci, którzy szczególnie byli zasłużeni dla parafii i urzędowali w niej nieraz po kilkadziesiąt lat, mogli liczyć na pomoc zboru, o ile ten był
dość zamożny. Władze parafii warszawskiej na koszty kuracji i ewentualny wyjazd
za granicę dla poratowania zdrowia przeznaczyły dla ks. Otto 1000 rubli w formie
bezzwrotnego zasiłku46.
W przypadku duchownych ewangelickich ważną sprawą było zabezpieczenie
bytu wdowom i sierotom po pastorach. Księża kandydatek na towarzyszki życia
szukali w swoich kręgach towarzyskich, 1/3 żon pastorów pochodziła bowiem z rodzin pastorskich. Fakt ten sprzyjał zamykaniu się środowiska duchownych ewangelickich, którzy z biegiem lat tworzyli coraz bardziej hermetyczną grupę. Duchowni,
jak to było w XIX stuleciu w zwyczaju mężczyzn, żenili się z młodszymi od siebie
partnerkami, a w niektórych przypadkach pierwsza żona zmarła i pojawiała się
kolejna młodsza małżonka. Pastor warszawski i cieszyński Leopold Otto żenił się
trzykrotnie, trzecia wybranka jego serca miała w dniu ślubu 18, a on 40 lat. Rodziny pastorskie były z reguły wielodzietne i posiadały od trojga do pięciorga dzieci. Pastor Karol Pastenaci, mający jedenaścioro dzieci, trzykrotnie żonaty, należał
do wyjątków47. Duża była natomiast śmiertelność wśród potomstwa duchownych
42
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protestanckich. Z ośmiorga dzieci ks. Otto tylko czworo osiągnęło wiek dorosły.
Duchowni często zostawali ojcami dopiero w podeszłym wieku, ostatnie dziecko
wspomnianego ks. Otto, Jan Jakub Otto (1876–1895), przyszło na świat, gdy pastor
miał 58 lat i w wieku sześciu lat zostało półsierotą.
Często z powodu dużej różnicy wieku między małżonkami, umierając, pastorzy zostawiali wdowy i małoletnie dzieci. Jeśli były one na wyłącznym utrzymaniu męża, to w dniu jego śmierci traciły dochody i darmowe mieszkanie. Niektóre
ponownie wychodziły za mąż bądź miały własny majątek lub zostawały na utrzymaniu dorosłych dzieci. Marcin Luter nie dostrzegał problemu owdowiałych małżonek, uważał, że najlepszym rozwiązaniem jest polecenie wdowy opiece boskiej.
Natomiast pomorski reformator Jan Bugenhagen już w XVI w. zwracał uwagę na
konieczność roztoczenia opieki nad pozostawionymi małżonkami48.
W Królestwie Polskim w XIX w. wdowy miały już pewne zabezpieczenie materialne, pobierały renty z utworzonej z inicjatywy płockiego pastora Ignacego Boernera w 1863 r. „kasy wsparcia dla wdów i sierot po nich”. Składki do niej wpłacali
czynni zawodowo duchowni. Powstanie i działalność kasy uzasadniono brakiem
ustawowego zabezpieczenia dla rodzin po zmarłych. Wdowy dostawały też wsparcie od parafii, w których urzędowali ich małżonkowie, ale zależne to było od dobrej
woli zarządzających zborem. W parafii warszawskiej, np. w połowie XIX w., wdowa z dziećmi otrzymywała od zboru mieszkanie oraz zasiłek ze specjalnego funduszu przeznaczonego na ten cel, utworzonego z zapisu testamentowego Schüsslera.
W przypadku wyjazdu z Warszawy otrzymywała jednorazową odprawę w wysokości 87 rubli srebrem 75 kopiejek i traciła prawo do mieszkania49. W Królestwie nie
powstał jednak ogólny system opieki nad wdowami i sierotami po pastorach, chociaż jego projekty istniały i były dyskutowane na posiedzeniach synodów pastorskich50. Takowy działał w Prusach, ale dopiero od 1889 r., kiedy powołano centralny
fundusz Kościoła ewangelickiego na rzecz wspomnianych wdów i sierot, opierający
się na składkach duchownych, uzupełniany dopłatami z kasy państwowej. Istniały
też specjalne domy dla wdów51.
Jesień życia pastorów była z reguły długa i pracowita. Do końca swoich dni trwali
na posterunku. Wynikało to z poczucia obowiązku, ale po części i z tego, że nieuregulowana była w pełni kwestia zabezpieczeń socjalnych w przypadku starości lub
niezdolności do pracy. W takich przypadkach byli zdani na własną zapobiegliwość
bądź opiekę ze strony rodziny np. syna pastora czy zborów. Nie umierali — jak
księża rzymskokatoliccy — samotnie, starość i ostatnie dni swojego życia spędzali
w gronie rodziny. Zamożne miejskie parafie w Łodzi czy w Warszawie mogły materialnie wspomagać duchownych na tym ostatnim etapie ich życia, z kolei w biednych wiejskich gminach nie zawsze na ten cel starczało funduszy.
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W XVI–XVII stuleciu w księstwach pomorskich wdowy z dziećmi mogły mieszkać dożywotnio na parafii, a duchowni sąsiadujących parafii mieli je wspomagać finansowo. M. Ptaszyński, op. cit., s. 410.
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w chwili obejmowania stanowiska pastora w Warszawie, zob. AGAD, CWW, sygn. 1304,
Warszawa, Instrukcja, s. 44–49. Prawo do mieszkania i renty miała mieć także wdowa po
pastorze Otto na mocy Instrukcji z 1875 r., kiedy pastor ten po raz drugi obejmował urząd
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Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie
w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku
(na wybranych przykładach)

C

elem niniejszego artykułu jest rozważenie kilku problemów związanych ze specyfiką procesu starzenia się ludzi nauki, wyróżniającą ich spośród innych grup
zawodowych. W podjętych tu analizach posłużę się kilkoma przykładami uczonych
ze środowiska lwowskiego oraz jednym z krakowskiego. Zwrócę uwagę zwłaszcza
na różne konsekwencje wynikające ze starzenia się i jego zdrowotnych następstw.
Uciążliwości zaawansowanego wieku, pogłębione przez pogarszający się stan
zdrowia, wzmagały obawy, czy uda się pomyślnie zakończyć zaawansowane prace
badawcze. Takie nastroje nurtowały Franciszka Piekosińskiego, profesora Wydziału
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przez kilka lat także dyrektora Archiwum
Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich, gdy wiosną 1902 r. pisał w liście adresowanym do Aleksandra Czołowskiego, dyrektora Archiwum Akt Dawnych Miasta
Lwowa: „jutro wyjeżdżam na tydzień do Zakopanego, żeby się trochę zrestaurować,
gdyż potrzebuję koniecznie żyć jeszcze najmniej lat 4 do 5, aby wszystko do porządku doprowadzić!”1.
Trzeba przyznać, że wypoczynek u stóp Tatr był niezwykle efektywny, skoro
istotnie uczony ten żył od momentu napisania cytowanego listu jeszcze ponad cztery i pół roku. Niemało prac zdążył ukończyć, choć nie udało mu się wszystkich opublikować za życia2. Miał też wyjątkowo uzasadnione powody, by wypoczywać:
oprócz wykładów akademickich i obowiązków dyrektora krakowskiego archiwum
był przecież Piekosiński tytanem prac edytorskich. Nikt inny ani przed nim, ani po
nim, nie miał tak imponujących osiągnięć w zakresie wydawnictw źródłowych, już
następujące liczby — 5500 wydanych drukiem dokumentów oraz 7000 zapisek sądowych — mówią same za siebie. Ponadto był on autorem poważnych opracowań

1
Biblioteka Narodowa (dalej cyt. BN), rkps 2783, k. 48v.: F. Piekosiński do A. Czołowskiego,
Kraków, 27 III 1902.
2
Opublikowane po śmierci dzieła Piekosińskiego to m.in.: Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. 7, Kraków 1907; Tabulam geographicam dioecesis Cracoviensis librum beneficiorum eiusdem cura olim Joannis Długosz, cura et sumptu Julii comitis de
Ostrow ed. 1908; a także Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich oraz Wypisy heraldyczne
z ksiąg poborowych województwa podlaskiego XVI w., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we
Lwowie” 2, 1911.
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z zakresu nauk pomocniczych historii: genealogii, heraldyki i sfragistyki. Tak szeroki „front pracy” powodował nieraz gwałtowne spiętrzenie obowiązków — w napisanym parę lat wcześniej liście do dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych tak
usprawiedliwiał fakt, „żem dorwał czasu na odpowiedź. Prowadzę bowiem w tej
chwili trzy druki, trzem więc zecerom muszę dostarczać co dzień rękopisu i korekt,
więc chociaż wstaję już o trzeciej rano do roboty, przecież nadolić nie zawsze mogę
i nieraz nie wiem, gdzie mi łeb stoi”3.
„Pracoholizm” Piekosińskiego zasługuje na szacunek tym bardziej, że trapiły go
rozmaite niezwykle uciążliwe dolegliwości; niedowład nogi, zmuszający do korzystania z pomocy służącego przy chodzeniu, a zwłaszcza utrata słuchu, które pogłębiały poczucie starości i niedołęstwa.
Jak każdy profesor pragnął on dochować się godnych kontynuatorów. Jego lwowski kolega, Oswald Balzer — dyrektor Archiwum Bernardyńskiego i profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu noszącego w czasach „galicyjskich” imię cesarza Franciszka I, miał w sumie 800 seminarzystów, z których aż 60 zaznaczyło trwale swą
obecność w nauce polskiej4. O tak licznym gronie znakomitych uczniów Franciszek
Piekosiński mógł niestety tylko pomarzyć. Utrata słuchu nie ułatwiała pozyskania
uczniów, toteż za jedynego swego następcę uważał Jana Karola Kochanowskiego.
Nadzieje związane z osobą tego ostatniego tak wyraził w adresowanym doń liście:
„Myślę wciąż o tym, że jestem stary [miał wtedy 53 lata — przyp. S. C.] i że skoro
umrę, nie będzie zgoła nikogo, co by się zajął kontynuowaniem naukowych badań
nad heraldyką polską. Wpadło mi na myśl, że kochany Pan masz wszelkie warunki
po temu, aby na tym polu o wiele skuteczniej pracować jak ja to mogłem, przykuty
do jednego miejsca mymi urzędowymi zajęciami i moim zdrowiem”5. Kochanowski
tylko do pewnego czasu kontynuował kierunki badawcze wytyczone przez Piekosińskiego: przygotował edycję kodeksu dyplomatycznego Mazowsza (zresztą dość
krytycznie ocenionego przez środowisko mediewistów) oraz ogłosił kilka publikacji z zakresu heraldyki6. Po rewolucji 1905–1907 r., pod wrażeniem jej socjalnych
aspektów oraz z inspiracji Ludwika Gumplowicza, skierował swe zainteresowania
ku socjologii i historiozofii, tworząc głównie teksty o charakterze metodologicznym.
Sen z oczu spędzały też Franciszkowi Piekosińskiemu obawy o los jego cennych
zbiorów pieczęci i monet, o to by nie uległy one rozproszeniu, żeby służyły celom
naukowym i dydaktycznym. Swoją troską w tym względzie podzielił się ze wspomnianym już wyżej Aleksandrem Czołowskim, pisząc:
Powróciwszy ze Lwowa zapadłem ciężko na zdrowiu i 3 miesiące jak ulał przeleżałem w łóżku. Teraz mam się cokolwiek lepiej. Widząc, że jestem stary i schorzały i niedługo już zapewne będę balował na tym świecie, postanowiłem zabrać się
do uporządkowania moich zbiorów sfragistycznych i numizmatycznych i przy-

3

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (dalej cyt. B PAU i PAN), rkps 1881, t. 19, nr 58,
s. 72–73: F. Piekosiński do T. Wierzbowskiego, Kraków, 27 VIII 1899.
4
M. Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin 2011.
5
BN, rkps III 9665, t. 18, k. 71: F. Piekosiński do J. K. Kochanowskiego, Kraków, 19 II 1897.
6
A. Gieysztor, Kochanowski (Korwin–Kochanowski) Jan Karol, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej cyt. PSB), t. 13, Wrocław 1967–1968, s. 190–193; Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich. Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae, Warszawa 1919; Kilka słów w sprawie
teorii historyczno–heraldycznej dra F. Piekosińskiego, Kraków 1890 oraz O heraldyce czyli o znajomości herbownictwa, Warszawa 1902.
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szedłem do przekonania, że będę miał kilkadziesiąt dubletów pieczęci z epoki
głównie piastowskiej w odlewach brązowych i kilkadziesiąt monet starożytnych,
przeważnie greckich w pięknych egzemplarzach do zbycia7.

Krakowski uczony miał nadzieję, że ofiarowane przezeń w zamian za rękopiśmienny herbarz Łuszczyńskiego zabytki numizmatyczne i sfragistyczne zostaną
wykorzystane przez Czołowskiego jako pomoce dydaktyczne w przypadku, gdyby
udało mu się objąć docenturę nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Lwowskim, co jednak nie nastąpiło8. Zbiory numizmatyczne Piekosińskiego trafiły w końcu w znacznej mierze do Muzeum Narodowego w Krakowie9.
Kolejnym podjętym tu problemem rozważań jest kwestia postrzegania sędziwych
uczonych przez otoczenie — koleżanki i kolegów (profesorów akademickich) oraz
przez studentów. Generalnie panowało wówczas przekonanie, że z biegiem lat nabiera się wiedzy i erudycji. Toteż gdy w 1924 r. zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 31 lat działający w Poznaniu dr Teodor Tyc, fakt ten odbił się szerokim echem
wśród polskich historyków z różnych ośrodków. Gdyby tak świetnie zapowiadający
się badacz pożył dłużej, ile by jeszcze znakomitych dzieł wyszło spod jego pióra —
tego typu pogląd wyrażano wtedy dość powszechnie, m.in. w korespondencji10.
Los był w tym przypadku wyjątkowo okrutny, ale przecież nie zawsze tak bywało.
Można tu przypomnieć kilka przykładów ludzi nauki, którzy dożyli sędziwego wieku, prawie do końca życia zachowując zdolność do wydajnej pracy twórczej — pisania cennych tekstów naukowych i przekazywania tej wiedzy młodzieży akademickiej
podczas wykładów uniwersyteckich. Aktywnością naukową i organizacyjną niemal
do końca swych dni wyróżniali się m.in., mimo kłopotów zdrowotnych, lwowscy
profesorowie: Ludwik Finkel (1858–1930)11 oraz Oswald Balzer (1856–1933).
Wychodząc poza krąg historyków, przypomnijmy jeszcze postać profesora Benedykta Dybowskiego (1833–1930), wybitnego zoologa, członka Rządu Narodowego Litwy, który o mały włos nie zostałby powieszony za swą działalność patriotyczną w powstaniu styczniowym. Ukarany zsyłką na Sybir Dybowski prowadził tam
pionierskie badania fauny jeziora Bajkał i jego okolic. Po powrocie z wieloletniego,
ale znakomicie pod względem naukowym wykorzystanego zesłania, Dybowski został profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. W żywej pamięci słuchaczy zapisały
się znakomite wykłady, które wygłaszał jako jeden z pierwszych rzeczników darwinowskiej teorii ewolucji w murach lwowskiej Alma Mater, mając już 67 lat. Tak
wspominał o nim Julian Tokarski, początkowo adept Muzy Klio, zawiedziony gorzko wykładem z historii Polski, odczytywanym znudzonym głosem przez pewnego
niewymienionego z nazwiska profesora, sam wreszcie w przyszłości profesor mineralogii i petrografii:
Głowa pokryta siwym włosem. Łagodne niebieskie oczy wpatrujące się w słuchaczy dobrotliwie, z dziwnym wyrazem, pociągającym jakąś siłą magnetyczną,
7

BN, rkps 2783, k. 46: F. Piekosiński do A. Czołowskiego, Kraków, 2 II 1902.
Ibidem, k. 46v.
9
S. Grodziski, Piekosiński Franciszek 1844–1906, PSB, t. 26, Wrocław 1981.
10
Z. Pentek, Teodor Tyc (1896–1927), [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 254–256.
11
M. Hoszowska, Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa
i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów 2011, zwłaszcza s. 162–164; por. też najnowszą
publikację tej autorki, Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Rzeszów 2013.
8
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niedozwalającą ominąć ani jednego słowa płynącego z ust wykładającego. Głos
przemiły, postać prawdziwie piękna, nie tyle czarem fizycznym, ile jakąś głębią
uduchowienia. Sam wykład też był niezwykły, odbiegający bardzo od szablonu
uniwersyteckiego12.

Powyższa opinia nie była zresztą odosobniona, dzięki temu Benedykt Dybowski
cieszył się wielką estymą nie tylko w środowisku przyrodników.
Wielu okazji do obserwacji skutków postępującego starzenia się „dostarczył”
sędziwy archiwista Antoni Prochaska, od 1878 r. pracujący w Archiwum Bernardyńskim, bohater listów jego koleżanki z archiwum Heleny Polaczkówny. W 1922 r.
tak charakteryzowała swego siedemdziesięcioletniego wtenczas współpracownika:
„Nasz stary Prochaska [...] bez możności jakiegokolwiek powodzenia, nie puszcza
pióra ze starczej ręki i całym ostatkiem umysłu niezmordowanie pracuje. Cóż, że rezultaty nie odpowiadają wysiłkom. To starość temu winna, ale że jest encyklopedią
wiedzy, tego mu dzisiaj nikt nie odejmie”13.
Opinia Polaczkówny, choć wyrażona w charakterystycznych dla niej dosadnych
słowach, była zdecydowanie trafna. Owszem, spod pióra Prochaski wychodziły
w tym samym 1922 r. wartościowe artykuły i publikacje, ale kiedy pięć lat później,
sumptem Kasy im. Mianowskiego, opublikował on biografię hetmana Stanisława
Żółkiewskiego, ta napisana jeszcze w 1912 r. monografia spotkała się ze słusznym
zarzutem, że nie uwzględnia literatury opublikowanej w piętnastoleciu między
1912 a 1927 r. Helena Polaczkówna, krytycznie oceniając wydaną w 1926 r. przez
tegoż autora Historię miasta Stryja pisała: „[...] wielka erudycja, lecz bardzo nieekonomicznie podana — pióro już niedołężne, taki sam pewno będzie i «Żółkiewski»”.
Znalazła jednak i pozytywne strony: „[...] zasłużonemu człowiekowi należy się ta
ostatnia pociecha i materiał źródłowy z pewnością pełen wartości”14. Zwracała jednak uwagę na to, że przygotowując kolejny tom monumentalnego wydawnictwa
Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum Bernardyńskiego nestor lwowskich archiwistów
pominął oblaty w przeglądanych księgach grodzkich. Dla Prochaski archiwum było
treścią życia, niestety z biegiem lat przepracowanie i niewydolność fizyczna odbijały
się na jakości pracy m.in. nad indeksem do jednego z tomów wspomnianego wydawnictwa Aktów grodzkich i ziemskich...:
Gdyby człowiek młody, nie starzec 75–letni robił indeks od 9–ej rano do 1–ej, potem od 2–ej [do] 7–ej, wreszcie od 8–ej do 12–ej w nocy, to w rezultacie dostałby
takiego zamieszania w głowie, żeby nie potrafił wyliczyć liter alfabetu w porządku. Żal było patrzeć na niego, gdy wychodził wieczorem z archiwum z twarzą
jakąś siną i obrzękłą od wysiłku, z oczyma wysadzonymi z orbit, ale wszelkie
perswazje, by trochę ekonomiczniej pracował, były na nic15.

Panna Helena zatroskana o jakość wykonywanych przez Prochaskę prac archiwalnych informowała dyrektora Archiwum Bernardyńskiego Oswalda Balzera:
„[...] otrzymałam list Prochaski, taki nagryzmolony, że ledwie odczytać go mogłam,
12

Cyt. za G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Lublin 1981, s. 286.
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt. Oss.), rkps 7687/II,
s. 256–257: Zakopane, 14 VI 1925.
14
Ibidem, s. 250: H. Polaczkówna do O. Balzera, Zakopane, 15 X 1926.
15
Ibidem, s. 263: H. Polaczkówna do O. Balzera, Zakopane, 22 VII 1927.
13
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widocznie jakieś porażenie wzroku i niedowład ręki, pod względem treści zdania
się nie całkiem kleją, trzeba się domyślać, co chce powiedzieć i mózg nie bardzo
dobrze funkcjonuje. Gdy porówna się z tym jego listy zeszłoroczne, to spadek na
niekorzyść jest gwałtowny”16.
Od momentu, w którym pisała cytowane słowa, Prochaska przepracował w Archiwum jeszcze siedem lat, otrzymał też nagrodę miasta Lwowa w wysokości
7500 zł. Sumę tę spożytkował uczony na zagraniczny wyjazd dla poratowania zdrowia, nadwątlonego wieloletnią pracą bez urlopów, ale paradoksalnie przyczyniła
się ona do wcześniejszego zgonu Prochaski — gdy wracał z kuracji w Italii, doznał poważnego wypadku samochodowego w Wiedniu17. Nie służyła zachowaniu
zdrowia nadzwyczajna pracowitość Prochaski, wyrażająca się w niechęci do brania
urlopów, o czym nieraz pisała do dyrektora Balzera Helena Polaczkówna. W latach II Rzeczypospolitej do 15 maja każdego roku pracownicy instytucji i urzędów
państwowych musieli wnosić podania o urlopy:
Do tego terminu powinny być podania w Warszawie. Rzecz jest drażliwsza
ze względu na p. Prochaskę, po pierwsze nie będzie chciał wziąć urlopu wypoczynkowego, a to jest przy stanie jego sił fizycznych i umysłowych konieczne,
jeżeli nie chce zostać wkrótce całkowicie bezużytecznym narzędziem [miał wtedy Prochaska 75 lat — S. C.], po drugie jest coś, czego nie umiem zbadać, mam
wrażenie, że kwestia tego podania obraża jego godność osobistą czy jakby to tam
nazwać. Ze względu na oba motywy dyplomatyczna interwencja Pana Dyrektora jest nieunikniona18.

Postać Antoniego Prochaski była dla Polaczkówny sui generis punktem odniesienia także podczas jej pobytu na stypendium we Francji w latach 1922–1923. W jej
listach pojawiały się często złośliwostki pod adresem mężczyzn, nie oszczędzała
profesorów wykładających w École des Chartes: „Porzuciłam wykłady p. Lelong
o archiwach. Proszę sobie wyobrazić co do wieku i sposobu mówienia dra Prochaskę na katedrze, a lubi mówić dużo: po dwie godziny wykłada bez przerwy. Jedyny
profesor, z którym szkoła cała jest na stopie wojennej. Zastanawiam się nad tym, czy
to już wszyscy archiwariusze tak na starość muszą wyglądać”19 — pytała ironicznie
w liście do Balzera pisanym z Paryża 19 grudnia 1922 r.
Wyżej parokrotnie wspomniano o materialnych warunkach bytu naukowców
w podeszłym wieku. Były one zróżnicowane. Uczeni, którzy zajmowali katedry uniwersyteckie, otrzymywali zaopatrzenie emerytalne zwykle w wieku 70 lat (choć nie
wszyscy tych lat dożywali, jak np. wspomniany wyżej Franciszek Piekosiński). Podstawę prawną wypłat emerytur w Galicji i w całej Austrii stanowiły ustawy z 1896,
1902 i 1906 r.20 Wysokość emerytury zależała od liczby przepracowanych lat, ale
16

Ibidem, s. 296: H. Polaczkówna do O. Balzera, Zakopane, 6 X 1929.
Z. Nikodem, Antoni Prochaska (1852–1930), [w:] Mediewiści..., s. 214.
18
Oss., rkps 7687/II, s. 256–257: H. Polaczkówna do O. Balzera, Zakopane, 30 VI 1927.
19
Ibidem, s. 111: H. Polaczkówna do O. Balzera, Paryż, 21 III 1923.
20
Ustawa o zaopatrzeniu cywilnych urzędników państwa (osób stanu nauczycielskiego) i sług, jako też
ich wdów i sierot z 14 V 1896, [w:] Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, oprac. J. Piwocki,
wyd. 2, t. 6, Lwów 1913, s. 702; Ustawa o podwyższeniu poborów emerytalnych cywilnych urzędników państwa (państwowego personelu nauczycielskiego) w drodze własnej asekuracji, [w:] Zbiór
ustaw i rozporządzeń administracyjnych, oprac. J. Piwocki, t. 2, Lwów 1910, s. 569–570.
17
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także od indywidualnej oceny profesora. Przykładowo, Benedykt Dybowski, emerytowany w trzy lata po przekroczeniu tego przepisowego wieku (w tym jeden rok
potraktowano mu jako tzw. Ehrenjahr), na mocy decyzji cesarskiej otrzymał roczne
zaopatrzenie w wysokości 10 240 koron21, porównywalne z poborami niejednego
czynnego profesora, a nawet od nich wyższe!22 Tym trudniejsze były dla słynnego
zoologa pierwsze lata Polski niepodległej, zanim uregulowano kwestie emerytalne
profesorów wykładających na uniwersytetach galicyjskich. Z wielką troską o jego
sytuację materialną pisała do Oswalda Balzera cytowana już Helena Polaczkówna.
Wstawiając się za Dybowskim, by wyjednać mu jakieś dodatkowe dochody, prosiła
„[...] o możliwą względność przy obliczaniu korekt nadzwyczajnych, bo zostaje on
w wielkiej biedzie, że szczypta tytoniu jest nieraz dla niego zbytkiem, którego musi
sobie odmawiać. Rozumiem dobrze, że jest on częstokroć przykry, ale właściwie to
jest już starzec–dziecko, liczy pono lat 85, ale nie zaprzeczenie w latach swojej czerstwości był zasłużonym człowiekiem i ofiarnym pracownikiem nauki”23. Nawiasem
mówiąc, autorka cytowanego listu nie doceniła wieku nestora polskich zoologów,
który w tym momencie dobiegał 88 roku swego żywota, ani też jego kondycji intelektualnej. Wszak Dybowski po odejściu na emeryturę (w wieku 73 lat) publikował
rozprawy naukowe o rybach w jeziorze Bajkał, nawet w wieku ok. 90 lat! Otrzymywane za te publikacje honoraria autorskie (choć niewysokie), a także okolicznościowe dotacje państwowe dla najstarszego bohatera powstania styczniowego, stanowiły istotne uzupełnienie śmiesznie skromnej emerytury.
Należy jednak odnotować fakt, że w drugiej połowie lat 20. XX w., m.in. dzięki poprawie gospodarczej kondycji Rzeczypospolitej, położenie materialne emerytowanych profesorów stopniowo się poprawiało. Rozporządzenie Prezydenta RP
z 1927 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników umysłowych ustanawiało zasadniczą kwotę emerytury na poziomie 40% przeciętnej płacy ze wszystkich miesięcy składkowych, do tego dochodziły dodatki zależne od długości stażu ubezpieczeniowego, co przy bardzo długim stażu umożliwiało osiągnięcie emerytury nawet
równej poborom osiąganym przed „spensjonowaniem”24.
Powyższy krótki i wybiórczy przegląd wchodzenia w wiek starczy i przeżywania tego wieku dowodzi, że proces starzenia się w środowisku ludzi nauki miał
bardzo zróżnicowany przebieg zależny od indywidualnej kondycji psychofizycznej oraz sytuacji rodzinnej. Lepszemu przetrwaniu „jesieni życia” (niezależnie od
problemów zdrowotnych nękających wielu uczonych) sprzyjała, jak się wydaje,
aktywność dydaktyczna i udział w życiu publicznym. Formułuję tę konstatację
w trybie warunkowym, opierając się na dwóch skrajnych przypadkach: Antoniego
Prochaski oraz Oswalda Balzera. Pierwszy z nich, typ „mola archiwalnego”, introwertyka, który nigdy nie prowadził wykładów dla rzesz młodzieży akademickiej, starzał się szybciej od Oswalda Balzera (młodszego o cztery lata), otoczonego
liczną gromadą uczniów i uczennic z arcytroskliwą Heleną Polaczkówną na czele.
Latem 1932 r., na pół roku przed śmiercią, Balzer wystąpił publicznie z ostrą krytyką rządowego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, ograniczającego auto21

G. Brzęk, op. cit., s. 301–302.
Por. S. Ciara, Finansowe kłopoty uczonych galicyjskich na przełomie XIX i XX w., „Przegląd Historyczny” 96, 2005 (wyd. 2006), z. 4, s. 573–586.
23
Oss., rkps 7687/II, s. 61: H. Polaczkówna do O. Balzera, Lwów, 29 I 1922.
24
W. Organiściak, Prawo ubezpieczeń społecznych II Rzeczypospolitej, „Archiwum Komisji Prawniczej”, t. 1, „Z Dziejów Prawa” 3 (11), 2010, s. 154–155.
22
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nomię polskich uczelni25. Niemałe znaczenie miał także stan rodzinny ludzi nauki.
Oswald Balzer mógł liczyć na pieczołowitą opiekę ze strony żony i córki w przeciwieństwie do Franciszka Piekosińskiego, który nie założył rodziny, pozostając
przez wiele lat w nieformalnym związku z pewną krawcową, a potem korzystając
z pomocy siostry, która prowadziła mu dom. Mimo niezłych zarobków, wszystkie
pieniądze przeznaczał na cele naukowe i niezbyt udane przedsięwzięcia wydawnicze, przez co w momencie śmierci nie pozostawił siostrze nawet przysłowiowego „złamanego grosza”26.

25
26

B. Jaczewski, Polityka naukowa Państwa Polskiego w latach 1918–1939, Wrocław 1978, s. 171.
S. Grodziski, Piekosiński Franciszek 1844–1906..., s. 430–431.
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Przemiany w modelu „wdowiego losu”
we wschodniopruskich rodzinach szlacheckich w XIX wieku
na przykładzie prowincji Pomorze (Provinz Pommern)*

P

rzeobrażenia polityczne i społeczno–gospodarcze zachodzące w monarchii
pruskiej od końca XVIII stulecia doprowadziły do utraty przez szlachtę dotychczasowej, wiodącej roli w państwie. Konkurencja zamożnego mieszczaństwa
i konieczność dostosowania się do gospodarki kapitalistycznej wymuszały sprzedaż
zadłużonych majątków ziemskich, co w konsekwencji prowadziło do wypierania
szlachty z obszarów wiejskich. Proces ten widoczny był zwłaszcza w agrarnych,
wschodnich prowincjach państwa Hohenzollernów, gdzie pozostałości ustroju
feudalnego, gwarantującego „urodzonym” uprzywilejowaną pozycję, utrzymywały się najdłużej. Ubożejąca szlachta coraz częściej mieszkała w miastach, wiążąc
się z korpusem oficerskim, czy też szukając źródeł utrzymania w służbie cywilnej,
nawet na podrzędnych i słabo opłacanych stanowiskach, bądź imając się różnych
zajęć charakterystycznych raczej dla mieszczaństwa niż pierwszego stanu w państwie1. Osłabienie powiązania szlachty z ziemią przyczyniło się także do załamania dotychczasowego systemu zabezpieczania kobiet na wypadek wdowieństwa.
W realiach gospodarki feudalnej i ustroju lennego zapisy prawne w sposób jednoznaczny określały źródła utrzymania dla owdowiałych kobiet. Wiążące się z tym
sprawy uzgadniane były już między rodzinami pary, mającej stanąć na ślubnym
kobiercu i przybierały formę układu przedmałżeńskiego lub powiernictwa małżeńskiego (Ehestiftung). W dokumencie tym ustalano m.in. wysokość i formę posagu
(Brautschatz), jak i tzw. odwzajemnienia, czyli zapisu majątkowego dla żony, który
miał być jej przekazany po śmierci męża (Verbesserung, augmentum dotis). Przyjęcie posagu zobowiązywało szlachcica do zagwarantowania żonie odpowiedniego

* Artykuł powstał na podstawie materiałów zbieranych do rozprawy pt. „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji
Pomorze, Szczecin 2012. Badania zostały sfinansowane z grantu habilitacyjnego MNiSW NN
108 320137.
1
Na obszarze prowincji Pomorze liczba gospodarujących na włościach szlachciców w ciągu
XIX w. zmniejszyła się z 60 na 40%. R. M. Berdahl, The Politics of the Prussian Nobility. The Development of a Conservative Ideology 1770–1848, Princeton 1988, s. 21–22; H. Reif, Adel im 19. und
20. Jahrhundert, München 1999, s. 85–86; J. Neumann, Der Adel im 19. Jahrhundert in Deutschland und England im Vergleich, „Geschichte und Gesellschaft” 30, 2004, H. 1, s. 166.
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utrzymania w przypadku jego przedwczesnej śmierci, w związku z tym w układzie
przedmałżeńskim określano wszystko to, co wdowa miała otrzymać w wyniku podziału majątku. Dokument ten zawierał zwykle również zapis mówiący o tzw. podarku porannym (Morgengabe), a więc darze przekazywanym poślubionej kobiecie
na własność po skonsumowaniu małżeństwa. W sumie więc system zabezpieczenia
szlachcianki opierał się na: posagu (po śmierci męża wracał on do wdowy), zapisie
wzajemnym, tzw. podarunku porannym i części majątku, jaka przysługiwała jej po
śmierci męża2.
W związku z zachodzącymi w XIX w. przemianami demograficznymi rosło znaczenie gwarancji odpowiedniego utrzymania na lata wdowieństwa. Z jednej strony
bowiem następowało systematyczne wydłużanie się życia kobiet, z drugiej zaś rosła
liczba wdów w stosunku do liczby wdowców. Zmiany te powiązane były z procesami modernizacji, które zwłaszcza w drugiej połowie stulecia dotknęły wszystkie
sfery życia, przynosząc ogólną poprawę warunków bytowych. Łączyło się to również z upowszechnieniem zasad higieny i polepszeniem opieki medycznej, co z kolei wpłynęło na obniżenie umieralności matek w okresie okołoporodowym. W praktyce oznaczało to wydłużenie przeciętnego oczekiwanego życia mężczyzn i kobiet,
które w Niemczech między początkiem lat 70. XIX w. a końcem pierwszej dekady
XX w. wzrosło w przypadku obu płci nieco o ponad dziewięć lat i wynosiło przy narodzinach w 1910 r. 48,33 lata dla kobiet i 44,82 lata dla mężczyzn3. Wpływ na omawiane zjawisko miał również obowiązujący wciąż — nie tylko zresztą wśród szlachty — model małżeństwa, w którym obie strony dzieliła kilku lub kilkunastoletnia
różnica wieku. W związkach tych częściej więc jako pierwszy umierał mężczyzna,
kobieta zaś, z racji wieku z reguły nie wychodziła ponownie za mąż (z powodu niemożności realizacji prokreacyjnej funkcji małżeństwa). Sytuacja ta znacznie jaskrawiej widoczna była w związkach rekonstruowanych, gdyż wciąż — mimo postępów w medycynie — zdarzały się zgony kobiet przy lub tuż po porodach. Ponowny
ożenek wdowca wiązał się zazwyczaj z poślubieniem znacznie młodszej kobiety,
która doświadczywszy śmierci męża w relatywnie młodym wieku nie zawsze decydowała się na powtórny związek, zwłaszcza że w XIX w. ponowne zamążpójście
wdowy było wartościowane raczej negatywnie, a niekiedy i z punktu widzenia interesów familijnych nie było ono korzystne4. Wśród mieszkańców Niemiec — chociaż
wydaje się, że mamy tu do czynienia z ogólną tendencją — wdów było więc więcej
niż wdowców. W latach 1871–1910 w przedziale wiekowym 40–60 lat na jednego
wdowca przypadały prawie cztery wdowy. Po 60. roku życia różnica ta co prawda
malała, ale nadal była widoczna i wynosiła 1:2,5. Dłuższe życie, te tzw. wygrane
lata, zwłaszcza dla szlachcianek w wielu przypadkach oznaczały samotną starość.
Wdowieństwo stawało się tym samym coraz bardziej znaczącym etapem w biogra-

2
B. Bastl, Tugend, Liebe, Ehre. Das adelige Frau in der Früheren Neuzeit, Köln–Weimar 2000,
s. 50 nn.
3
Zob. Sterbentafeln in abgekürzter Form, [w:] Bevölkerung und Wirtschaft 1872–1972, hrsg. von
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden–Stuttgart–Mainz 1972, s. 110 (tabela 7); R. Sieder, Probleme des Alterns im Strukturwandel der Familie, [w:] M. Mitterauer, R. Sieder, Vom Patriarchat zur
Partnerschaft: Zum Strukturwandel der Familie, München 1977, s. 172–176.
4
U. Machtemes, Leben zwischen Trauer und Pathos. Bildungsbürgerliche Witwen im 19. Jahrhundert,
Osnabrück 2001, s. 52. Ponowne zamążpójścia wdów w Niemczech na początku XX w. nie
były częste. Średnio w tym czasie ponownie na ślubnym kobiercu stawało 4,35% owdowiałych
kobiet. Ibidem, s. 31.
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fii kobiet, gdyż wiele z nich żyło w tym stanie nie kilka, ale kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt lat5. W tych okolicznościach kwestia odpowiedniego zabezpieczenia
finansowego na wypadek śmierci męża nabierała szczególnego znaczenia w związku z koniecznością respektowania przez szlachcianki określonego, odpowiedniego
do pochodzenia stylu życia.
Jedną z agrarnych prowincji państwa pruskiego, zamieszkałą w dużej części
przez średnią i drobną szlachtę, było Pomorze (Provinz Pommern), w granicach
ukształtowanych postanowieniami kongresu wiedeńskiego. Nie najlepsza kondycja ekonomiczna tamtejszych dóbr szlacheckich, zniszczenia wojenne, zadłużenie,
wahania koniunktury, jak również znaczny odsetek szlachty powiązanej z korpusem oficerskim oraz innymi pozarolniczymi profesjami spowodowały, że sprawa
zabezpieczenia finansowego wdów była problemem obecnym w życiu wielu miejscowych familii. W myśl prawa lennego obowiązującego w tej części prowincji, która przed 1815 r. należała do Prus6, nieodbiegającego zresztą istotnie od regulacji
utrzymujących się na pozostałym jej obszarze7, zakres roszczeń wdowy wobec spuścizny pozostawionej przez męża zależał od tego czy wniosła ona posag, czy też
nie. Jeżeli tak, to przejmowała posag i tzw. zapis wzajemny męża, który — jeśli nie
określał tego inaczej układ małżeński — powinien wynosić połowę użytkowanego
przez męża posagu oraz tzw. podarek poranny. Poza tym wdowie przysługiwało
prawo zamieszkiwania w majątku, będącym dotąd siedzibą rodziny, jeżeli zaś z jakichś powodów było to niemożliwe, dziedzic miał wypłacać jej sumę potrzebną na
wynajęcie odpowiedniego lokum. Do niej należała też połowa pozostawionej przez
zmarłego spuścizny (Allodialnachlass). Przejmowała na swój użytek najlepszy powóz
i najlepszego konia, przysługiwała jej też z majątku męża suma na suknie żałobne
oraz darowizna pieniężna na rok żałoby (tzw. Gnadenjahr). Jeżeli przy zawieraniu
małżeństwa szlachcianka nie wnosiła posagu, wówczas nie miała praw do majątku
i mogła jedynie ubiegać się o alimenty8.
Nie zawsze jednak wszystkie gwarantowane przez prawo zobowiązania znajdowały swoje odzwierciedlenie w praktyce. Opisany powyżej system zabezpieczania
kobiet sprawdzał się, o ile na wypłacenie wdowie wszystkich należności pozwalała
kondycja finansowa dóbr, z których dochód stanowić miał także źródło posagu dla
córek, jak i zabezpieczenia przyszłej żony dziedzica, względnie dziedziców włości.
Tymczasem sytuacja szlacheckiej własności ziemskiej, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX w., w zasadniczy sposób przyczyniała się do niewydolności tego systemu.
Na Pomorzu bowiem, zgodnie z obowiązującym tu prawem tzw. wspólnej ręki (zur
gesamten Hand), po śmierci ojca zazwyczaj dochodziło do podziału ziemi między

5

Ibidem, s. 25–31; A. Chlebowska, op. cit., s. 182. Por.: A. E. Imhof, Die gewonnenen Jahre. Von
der Zunahme unserer Lebensspanne seit dreihundert Jahren oder von der Notwendigkeit einer neuen
Einstellung zu Leben und Sterben. Ein historischer Essey, München 1981.
6
E. H. Zettwach, Das Pommersche Lehnrecht nach seinem Abweichungen Preussischen Landrecht,
Leipzig 1832, s. XVII.
7
Czyli tzw. Pomorza szwedzkiego. Obejmowało ono zasadniczo obszar rejencji stralsundzkiej — jednej z trzech, na które dzieliła się po 1815 r. prowincja Pomorze. Na jego terenie obowiązywały dawne prawa i przywileje, co było źródłem partykularyzmów prawnych utrzymujących się tam do końca XIX stulecia. W. Neubauer, Zusammenstellung des in Deutschland
geltendes Rechts betr. Stammgüter, Familienfideikomisse, Familienstiftungen, bäuerliches Recht,
Reallasten etc. Lehnrecht unter Benutzung amtlicher Materialien, Berlin 1879, s. 78.
8
E. H. Zettwach, op. cit., s. 203–247.
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synów i każdy z nich dysponował tylko częścią rodowych włości, co wpływało na
ich dochodowość. W tej sytuacji w ciągu XIX w. zmniejszała się grupa posiadaczy,
mająca realne możliwości wprowadzenia w życie wspomnianych wyżej form zabezpieczenia żon. Mimo tych trudności, nie rezygnowano z ustanawiania powiernictw
małżeńskich, chociaż niekiedy wiązały się one z ryzykiem niewypłacenia renty,
którą zapisywano zwyczajowo na hipotece majątku. Pogłębiające się zróżnicowanie
majątkowe szlachty prowadziło też do zgoła odmiennych sytuacji, w których zamożny narzeczony ze względu na złą kondycję dóbr ziemskich swojego przyszłego
teścia nie otrzymywał posagu, ale mimo to zabezpieczał swoją przyszłą żonę na
wypadek wdowieństwa. Przypadki takie źródła rejestrują m.in. na początku XIX w.,
kiedy po wojnach napoleońskich, a szczególnie wskutek kampanii 1813 r., doszło
do załamania się rolnictwa na Pomorzu. Już wcześniej jednak, jak zauważa Paul
Gantzer — autor dziejów rodu von Dewitz — nie najlepsza sytuacja wsi powodowała, że sumy wypłacane przez rodziny w związku z mającym dojść do skutku
małżeństwem nie były wysokie i rzadko na Pomorzu przekraczały 4000 florenów
(ok. 2660 talarów)9. Archiwalia tego czasu dostarczają też informacji o układach
przedmałżeńskich zawieranych w sytuacji, kiedy szlachcianka pochodząca z rodziny gospodarującej na włościach wychodziła za mąż za szlachcica nieposiadającego
majątku ziemskiego. Przypadek taki dotyczył m.in. Wilhelmine von Puttkamer, której narzeczony, porucznik Friedrich Ludwig von Schmalensee, pod koniec 1838 r.
zobowiązywał się do opłacania składek w kasie wdowiej, mających zapewnić przyszłej żonie pensję w wysokości 400 talarów na wypadek jego wcześniejszej śmierci.
Wilhelmine natomiast wnosiła posag oraz liczne parafernalia, jak i kapitał na zakup
potrzebnych w gospodarstwie domowym ruchomości, które w przypadku owdowienia pozostawały jej własnością10.
Część rodzin szlacheckich wyszła jednak zwycięsko z przekształceń własności
ziemskiej w pierwszej połowie XIX w. i mimo likwidacji ustroju feudalnego, w warunkach ekonomii kapitalistycznej gospodarowała na swoich dobrach z sukcesem.
Wielkich posiadaczy przybywało zwłaszcza od połowy wieku w związku z procesem latyfundyzacji, jak i zawiązywaniem na włościach szlacheckich fideikomisów, mających chronić je przed podziałami i przejściem w mieszczańskie ręce11.
Wdowy wywodzące się z takich familii, utrzymujące się z kapitałów i dochodów
wypłacanych na podstawie poczynionych wcześniej zapisów należały do dobrze
uposażonych.

9

P. Gantzer, Geschichte der Familie von Dewitz, Bd III, Th. I, Halle 1913, s. 260.
Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej cyt. AP Szczecin), Archiwum rodu von Puttkamer, sygn. 229, k. 87–88.
11
K. Heß, Junker und bürgerliche Großgrundbesitzer im Kaiserreich, Stuttgart 1990, s. 86, 89 nn.;
H. Reif, Adel..., s. 68–69. W prowincji Pomorze w 1843 r. w rękach mieszczańskich znajdowało się 35,7% dóbr rycerskich, w 1857 r. udział ten wzrósł zaś do 39,2%. Szlachta utrzymała
jednak dominującą pozycję w kategorii wielkiej własności ziemskiej. W. Stępiński, Społeczna
i własnościowa struktura wielkiej własności ziemskiej na Pomorzu Zachodnim w XIX i początkach
XX wieku, [w:] Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI–XX wieku. (Przemiany struktur wewnętrznych), red. J. Dygdała, Toruń 1993, s. 102–112. Zob. też: I. Buchsteiner,
Besitzkontinuität, Besitzwechsel und Besitzverlust in den Gutswirtschaften Pommerns 1871–1918,
[w:] Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik: Agrarkrise–junkerliche Interessenpolitik–Modernisierungsstrategien, H. Reif (Hg.), Berlin 1994, s. 125–140.
10
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W majątku ziemskim po śmierci dotychczasowego właściciela rządy przejmował
dziedzic, a we dworze (pałacu) nowa pani domu. Matki–wdowy w takich okolicznościach, niekiedy nawet skonfliktowane z przejmującym włości synem, musiały
wycofać się na margines życia rodzinnego12. Przenosiły się więc wówczas do swoich siedzib wdowich w okolicznych miastach lub miasteczkach, zagwarantowanych
już w układach przedmałżeńskich13. Wraz z nimi, do czasu zamążpójścia mieszkały
również córki pozostające w stanie panieńskim, które mimo że posiadały posag,
będący wciąż najlepszą gwarancją zawarcia małżeństwa, niekiedy z braku odpowiedniego kandydata nie stawały na ślubnym kobiercu. Wśród znaczących rodów
dopiero w drugiej połowie XIX w. zmalała presja na związki małżeńskie równe
stanowo. W myśl bowiem obowiązującego prawa to szlachcianka, stając się żoną
mieszczanina doświadczała deklasacji. Małżeństwo tego typu wyłączało ją z szeregów pierwszego stanu w państwie. Transformacja elit widoczna pod koniec stulecia
powodowała jednak, że zaczęto przychylniej patrzeć na egzogeniczne małżeństwa,
w których kapitał zięcia–przemysłowca mieszczańskiego pochodzenia mógł uratować zadłużone dobra ziemskie.
Zamożne wdowy bez córek na wydaniu samotność swą łagodziły, zatrudniając damę do towarzystwa lub przyjmując do swojego gospodarstwa domowego
pannę–szlachciankę należącą do bliższej lub dalszej rodziny, niekiedy borykającą się z trudnościami finansowymi. W ten sposób postąpiła np. wdowa von
Kamptz, biorąc pod swój dach w 1861 r. sześćdziesięciodwuletnią pannę Ottilie
von Pfuhl ze Świdnicy, która po śmierci rodziców oczekiwała na wolne miejsce
w fundacji dla samotnych kobiet14. Natomiast Luise von Malzahn jako sześćdziesięciosześcioletnia wdowa, w latach 40. XIX w. wzięła na wychowanie dzieci swojego zmarłego brata i poświęciła im resztę życia (zm. 1860)15. Innym ciekawym
przypadkiem były losy Julie von Massow, wdowy od 1867 r., która początkowo
zamieszkiwała sama w majątku ziemskim, ale kiedy w 1872 r. zmarła jej bratowa,
postanowiła przenieść się wraz z bratem do Drezna i pomagać mu w wychowywaniu ośmioletniego syna16. Wdowy mniej zamożne, jak również i te, którym
zmarły mąż pozostawił zadłużony majątek lub też nie posiadały włości w ogóle,
dążyły do zabezpieczenia przyszłości swoich córek przez wydanie ich za mąż,
nawet za mężczyzn z niższych warstw społecznych. Dotyczyło to zwłaszcza licznej drobnej szlachty pomorskiej. Wdowa von Schinirowska z powiatu lęborskiego
doprowadziła do małżeństwa swoich dwóch córek z ubogimi szlachcicami, trzecią zaś wydała za czeladnika murarskiego17. Alternatywę w takiej sytuacji stanowiło umieszczenie córki w fundacji opiekuńczej dla zubożałych szlachcianek,
o co m.in. zabiegała w latach 80. XIX w. pozostawiona bez środków na utrzymanie
wdowa von Natzmer, starająca się o przyjęcie swojej piętnastoletniej jedynaczki

12

H. Reif, Westfälischer Adel 1770–1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite, Göttingen
1979, s. 116–117.
13
Ibidem, s. 86.
14
Geheimes Staatsarchiv Preussische Kulturbesitz Berlin–Dahlem (dalej cyt. GStA PK, I. HA),
Rep. 77, Tit. 156, Nr 148, Bd 1.
15
B. Schmidt, Geschichte des Geschlechts von Maltzan und von Maltzahn, Abt. II, Bd IV: Aus dem
18. bis 20. Jahrhundert, Schleiz 1926, s. 4–5.
16
W. von Massow, Die Massows. Geschichte einer pommerschen Adelsfamilie, Halle 1931, s. 260.
17
AP Szczecin, Naczelne Prezydium Prowincji Pomorze (dalej cyt. NPPP), sygn. 2751.
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do zakładu w Kołobrzegu18. Niekiedy wydana za mąż córka brała pod swój dach
matkę, zapewniając jej opiekę i utrzymanie, jak w przypadku wdowy Cäcilie von
Bonin. W 1892 r. zamieszkała ona u swojej córki, która dwa lata wcześniej wyszła
za mąż za pastora, przenosząc się w okolice Berlina19. Poszukiwanie schronienia
u bliższych lub dalszych krewnych było strategią charakterystyczną dla niezamożnych wdów, aktualną tak w pierwszej, jak i w drugiej połowie XIX w. Będąc
już w zaawansowanym wieku, kobiety te wymagały zresztą nie tylko towarzystwa, ale i opieki. Wdowieństwo, które stanowiło krótką, schyłkową fazę życia,
w wyniku zachodzących przemian demograficznych wydłużało się i stało się
porównywalne nawet do liczby lat spędzonych u boku męża. Przeprowadzony
w końcu XIX w. spis żyjących członków rodu von Zitzewitz wymienia szesnaście
wdów, z których najmłodsza miała 60, a najstarsza 88 lat, przy czym dziewięć
z nich liczyło więcej niż 75 lat20.
Długie życie oznaczało zwykle samotną starość, choroby, niedołężność, ale i potrzebę wypełnienia zajęciami monotonnej codzienności. Młodsze wdowy przejmowały niekiedy po śmierci męża całość spraw gospodarczych, budząc tym uznanie
wśród innych kobiet, a nawet podziw za — jak uważano — pełną odwagi postawę21.
Do wyjątków należała obecność wdów w sferze publicznej, na przykład aktywność
w stowarzyszeniach dobroczynnych lub religijnych22. Posiadane kapitały dawały
im jednak swobodę działania i umożliwiały prowadzenie działalności fundacyjnej.
Do grupy takich kobiet należała hrabina von Flemming z Benic (Benz) w okolicach
Kamienia Pomorskiego, która została wdową ok. 50. roku życia (1896) i zintensyfikowała wtedy inicjowane już zresztą wcześniej dzieła miłosierdzia. Wśród nich
należy wymienić przekazanie na budowę kościoła w Benicach ok. 60 tys. marek i kolejnych ok. 30 tys. na jego wyposażenie, wsparcie finansowe rozbudowy świątyni
w Szumiącej (Königsmühl), remont dziedzińca oraz przebudowę miejscowej szkoły.
Oprócz tego wdowa von Flemming utrzymywała stację diakonis w Benicach, fundowała zapomogi dla ubogich, pomagała wdowom i sierotom — ofiarom epidemii23. Zwyczajowo, kontynuując zobowiązania ciążące na paniach na włościach,
wdowy pomagały biednym mieszkańcom swojej gminy: wcześniej chłopom pańszczyźnianym, a po przeprowadzeniu uwłaszczenia robotnikom rolnym24. Wdowy–szlachcianki odnaleźć też można w spisach kobiet odpowiadających na płynące
z Berlina apele, nawołujące do działalności patriotycznej podczas wojen, które doprowadziły do zjednoczenia Niemiec (datki na rzecz walczącej armii, środki opa-

18
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr 148, Bd 2. Zob. też: 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.
19
Landesarchiv Greifswald (dalej cyt. LA Greifswald), Rep. 38b, Rittergut von Bonin–Bahrenbusch, Nr 71, s. 110.
20
LA Greifswald, Rep. 38d, Familienarchiv von Zitzewitz–Muttrin, Nr 40, k. 7–8.
21
Ch. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, przeł. J. Szkudliński, Warszawa 2006, s. 169–
170.
22
Por. H. Henning, „Noblesse oblige?”. Fragen zum ehrenamtlichen Engagement des deutschen Adels
1870–1914, „Vierteljahrschrift für Sozial– und Wirtschaftsgeschichte”, Bd 79, 1992, s. 305–340.
23
LA Greifswald, Rep. 60, Nr 2770, k. 164, 168.
24
Ch. Graf von Krockow, Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land, Stuttgart 1985, s. 146, 151; J. Pejsa, W imię lepszych Niemiec. Życie Ruth von Kleist–Retzow 1867–1945,
przeł. W. i J. Tycnerowie, Gdańsk 2003, s. 62, 110, 117.
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trunkowe czy pracę lazaretów)25. Zazwyczaj była to jednak aktywność poza strukturami stowarzyszeń opiekuńczych, których zresztą na obszarach wiejskich przybyło
dopiero w drugiej połowie XIX w.
Pomoc potrzebującym wdowy realizowały też często przez zapisy w testamentach. W ogłoszonej w 1816 r. ostatniej woli wdowy Julie von Versen z okolic Białogardu znajdował się zapis o przeznaczeniu procentów od niewielkiego kapitału
na sfinansowanie nauki dzieci z ubogich rodzin zamieszkałych w okolicznych wioskach, a legat ustanowiony na mocy testamentu zmarłej na początku lat 30. XIX w.
niedaleko Nowogardu wdowy Ottilie von Wedel miał być wypłacany w formie
zapomogi dla ubogich pochodzących z dwóch, wskazanych w dokumencie miejscowości26. Zachowane nieliczne pośmiertne spisy majątku wdów ze stanu szlacheckiego nie wskazują też — przynajmniej w pierwszej połowie XIX w. — na ich
szczególne aspiracje intelektualne. Tylko w niektórych spisach pojawiają się informacje o należących do nich książkach. Wielkość księgozbioru była co prawda pochodną kondycji finansowej wdowy, ale nawet jeśli mogła ona sobie pozwolić na
większe zbiory, to i tak dominowało w nich zazwyczaj piśmiennictwo o charakterze religijnym27. Skłonność do pobożności manifestowała się jednak nie tylko przez
posiadanie, a co za tym idzie zapewne i lekturę kazań, Biblii czy innych tego typu
publikacji. Potwierdzają ją również zapisy zawarte w testamentach, gdzie poza sumami przeznaczanymi — jak już wyżej wspomniano — na pomoc ubogim, znajdowały się i takie, którymi testatorki wspomagały parafię, pastorów czy fundowały
wyposażenie kościołów28.
Wdowy zabezpieczone finansowo rzadko decydowały się na powtórne małżeństwo. Wraz ze śmiercią męża zyskiwały bowiem większą swobodę działania, także
pod względem prawnym, chociaż w niektórych przypadkach musiały być reprezentowane przez ustanowionego sądownie opiekuna. Dotyczyło to zazwyczaj spraw
związanych z gospodarowaniem na włościach czy opieką nad nieletnimi dziećmi.
Likwidacja instytucji kurateli w końcu XIX w. sprzyjała ich usamodzielnieniu się,
zwłaszcza że już w pierwszej połowie XIX stulecia coraz częściej na mocy ostatniej
woli zmarłego męża ustanawiane były opiekunami prawnymi dzieci, zamiast — jak
w okresie wcześniejszym — męskich przedstawicieli rodu lub zaprzyjaźnionych
szlachciców. Jeszcze na początku XIX w. zdarzały się przypadki, że względnie
młodym wdowom odbierane było prawo do wychowywania potomstwa, które to
po śmieci ojca trafiało do domów jego braci lub innych męskich członków rodziny, przejmujących także zarząd nad dobrami ziemskimi. Uważano, że powtórne
zamążpójście wdowy mogło zaszkodzić włościom lub pozycji dzieci, zwłaszcza synów. Niespełna pięćdziesięcioletnia wdowa po landracie nowogardzkim Karlu von
Dewitz, pozostawiona z szóstką nieletnich dzieci, co prawda w kolejnych latach nie
stanęła ponownie na ślubnym kobiercu, ale zawierając w 1819 r. układ dotyczący spraw majątkowych z opiekunem prawnym jej dzieci, bratem zmarłego męża
Christianem Ludwigiem von Dewitz z pobliskiego Osowa (Wussow), zgodziła się
25

LA Greifswald, Rep. 60, Nr 2770, k. 30; AP Szczecin, NPPP, sygn. 1178.
Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej cyt. AP Koszalin), Rejencja Koszalińska, sygn.
8405; AP Szczecin, Archiwum rodu von Dewitz–Krebs, sygn. 72.
27
A. Chlebowska, Z dziejów kultury umysłowej na Pomorzu. Księgozbiory domowe szlachcianek
z I połowy XIX w., [w:] Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, red. R. Gaziński, Szczecin 2008,
s. 34–43.
28
Przykłady takich zapisów zob. AP Koszalin, Rejencja Koszalińska, sygn. 10313; 9027.
26
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m.in. na przenosiny potomstwa do stryja, który odtąd miał czuwać nad ich edukacją i wychowaniem. Zobowiązał się on również do opłacania nauki i lekcji muzyki czworga najstarszych dzieci, tak długo jak będzie sprawował objęty po bracie
urząd landrata. Wdowa zrzekła się natomiast za odszkodowaniem praw do Grzęzna
(Weitenhagen), rodzinnego majątku, który stał się własnością dzieci i przeniosła się
do Nowogardu, gdzie wynajęła mieszkanie opłacane przez opiekuna potomstwa29.
Przypadki tego typu trudno jednak odnaleźć na kartach dziejów szlacheckich rodów w drugiej połowie XIX w., na co zapewne wpłynęło ocieplenie w tamtym okresie relacji wewnątrzfamilijnych. Przykładowo, Dorothea von Malzahn długi okres
swojego wdowieństwa (1858–1894) wypełniła opieką nad siedmiorgiem dzieci,
mimo iż miały ustanowionego męskiego opiekuna. Po osiągnięciu pełnoletniości
przez przeznaczonego na dziedzica syna, w 1884 r. przeniosła się z dwiema córkami
z majątku wiejskiego do Greifswaldu. Po zawarciu małżeństwa przez jedną z nich,
wróciła na wieś i osiadła niedaleko włości objętych przez syna, gdzie mieszkała do
śmierci wraz z pozostającą trwale w stanie panieńskim drugą z córek30. Względnie młode wdowy z dziećmi (a za takie uważane były kobiety, które nie ukończyły
jeszcze 40. roku życia i potencjalnie mogły sprostać funkcjom prokreacyjnym małżeństwa31) stanowiły jednak nieliczną grupę wśród rodzin szlachty zamieszkałej na
obszarze prowincji Pomorze32. Wyjątkiem był okres tuż po wojnach napoleońskich,
w których życie straciło wielu oficerów. Wdowy po nich zazwyczaj nie należały do
zamożnej szlachty. Karierę w wojsku obierali bowiem najczęściej młodsi synowie
pozbawieni perspektyw na dziedziczenie włości i zubożali szlachcice z rodzin wypartych z obszarów wiejskich (chociaż należy pamiętać, że służba wojskowa była
obowiązkowym elementem w systemie edukacji męskich przedstawicieli tego stanu
i po jej odbyciu najczęściej powracali oni do rodzinnego majątku).
Sytuacja wdów po oficerach była odmienna od doświadczanej przez wdowy po
posiadaczach ziemskich. Szlachta utrzymująca rodzinę z poborów oficerskich czy
urzędniczych lub też z jakichkolwiek innych zajęć zazwyczaj nie miała możliwości finansowych pozwalających całkowicie zabezpieczyć żonę na wypadek wdowieństwa. Wśród zachowanej korespondencji urzędowej nie brakuje przejmujących
skarg kobiet, których mężowie polegli podczas kampanii napoleońskich, pozostawiając rodziny bez środków do życia. W 1818 r. prośby o wsparcie z pomorskiego funduszu opiekuńczego słała m.in. czterdziestoczteroletnia wdowa, Sophie Elizabeth von Schmude, której trzej bracia zginęli podczas ostatniej wojny z Francją.
Schorowana, wychowywała ona trójkę małych dzieci, a jej niewielki majątek był za29

AP Szczecin, Archiwum rodu von Dewitz–Krebs, sygn. 98; Archiwum rodu von Dewitz–
Wussow, sygn. 75.
30
B. Schmidt, op. cit., s. 14.
31
Od czasów nowożytnych prawidłowość stanowiło zawieranie ponownych związków małżeńskich przez wdowy do ukończenia przez nie 40., względnie 50. roku życia. T.A.J. Mc Ginn,
Widows and Patriarchary. Ancient and Modern, London 2008, s. 101; A.E. Imhof, Wiederverheiratung
in Deutschland zwischen dem 16. und dem Beginn des 20. Jahrhundert, [w:] Studien zur deutschsprachigen Leichenpredigt der frühen Neuzeit, R. Lenz (Hg.), Marburg 1981, s. 186.
32
W kronice rodu von Puttkamer odnotowany jest bardzo interesujący przypadek wdowiego losu z końca XVIII w. Dotyczy on Sophie von Puttkamer, która owdowiawszy w 1778 r.
wyszła ponownie za mąż 28 lutego 1780 r. za brata swojego zmarłego męża, trzy tygodnie
później zaś, 25 marca, urodziła mu córkę. Niebawem jednak ją osierociła, gdyż — prawdopodobnie w wyniku komplikacji poporodowych — zmarła 12 kwietnia 1780 r. E. von Puttkamer,
Geschichte des Geschlechts von Puttkamer, Neustadt an der Aisch 1984, s. 294–296.
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dłużony i nie przynosił dochodów. Wdowa von Pawlowski z trójką dzieci (najstarsze miało 8 lat) pozostawiona została natomiast zupełnie bez środków do życia. Jej
zmarły mąż był dzierżawcą i nie posiadał ziemi, a zła sytuacja, w której się znalazła,
spowodowała, że zmuszona była dwójkę swoich starszych dzieci oddać na służbę33.
Trudności ubogich wdów pogłębiał fakt, iż przynależność stanowa nakazywała im
wieść godne, konweniujące z pozycją społeczną życie, co z kolei wymagało posiadania odpowiedniego zaplecza finansowego. W wymienionych przypadkach chodziło
jednak nie tyle o fundusze na prowadzenie szlacheckiego stylu życia, ale o środki
na podstawowe potrzeby. Zgodnie z prawem w takich sytuacjach wdowy wspierać
miała w pierwszej kolejności rodzina, jednakże kondycja ekonomiczna bliskich też
nie zawsze na to pozwalała.
W źródłach — wydaje się, że częściej tych pochodzących z pierwszej połowy
stulecia — nie brakuje jednak wzmianek o tym, że borykające się z trudnościami
materialnymi wdowy znajdowały dach nad głową w domach krewnych. Sytuacja
ta dotyczyła zwłaszcza kobiet pobierających różnego typu pensje lub zapomogi. Od
końca XVIII w. zaczął się bowiem kształtować alternatywny wobec zasad wynikających z prawa lennego system zabezpieczania wdów, który miał objąć szlachtę powiązaną z kręgami wojskowo–biurokratycznymi, a więc niegospodarującą już na
włościach. Wyjątkowa pozycja szlachty w Prusach, jak również status urzędnika,
ale przede wszystkim oficera, narażającego życie i umierającego na polu bitwy, rodziły szczególny stosunek państwa do wdów po „sługach państwa”, zwłaszcza po
poległych żołnierzach. Problemy materialne tej grupy kobiet nadwyrężały bowiem
wizerunek monarchii, która — jak uważano — miała moralny obowiązek pomocy
wdowom po przedstawicielach biurokracji i korpusu oficerskiego.
Początki owego opiekuńczego charakteru państwa sięgały już czasów Fryderyka II. Wynikał on w dużej mierze ze specjalnych relacji, które połączyły monarchię
ze szlachtą, uważaną za filar i podporę państwa. W odpowiedzi na duże straty wojenne w drugiej połowie XVIII stulecia w niektórych prowincjach Prus ustanowione
zostały regionalne fundusze, wypłacające zapomogi zubożałym wdowom po oficerach. Początkowo miały one charakter stanowy, tzn. przeznaczone były wyłącznie
dla szlachty. Już jednak w końcu XVIII w. wśród uprawnionych do ubiegania się
o pensje wymieniano także wdowy po wysokich urzędnikach i oficerach mieszczańskiego pochodzenia. W skali całego państwa wzmiankowane fundusze miały jednak niewielki zasięg oddziaływania, gdyż początkowo wspierały jedynie kobiety
zamieszkałe na obszarze tzw. pruskiego Pomorza i Nowej Marchii. Brak kompletnych informacji źródłowych nie pozwala niestety stwierdzić jak liczna była to grupa
wdów. W obu prowincjach na początku XIX w. liczyła ona co najmniej 125 kobiet.
W kolejnych latach król ustanawiał jednak następne pensje, które niemal do końca
stulecia wypłacane były przede wszystkim kobietom pochodzenia szlacheckiego34.
Z kolei stałe lub czasowe skromne świadczenia pochodzące z funduszy regionalnych (zazwyczaj 25–100 talarów rocznie) nie niwelowały trudności finansowych
samotnych szlachcianek, zwłaszcza że nie były waloryzowane i ich realna wartość
spadała.
33

AP Szczecin, NPPP, sygn. 2747, s. 212–213.
GStA PK, II. HA, Generaldirektorium, Brenckenhoﬀ– und von Schützsche Meliorations–
und Pensions–Akten, Tit. 3, Nr 1, Vol. 1, k. 1–2, 252; GStA PK, II. HA, Generaldirektorium,
Brenckenhoﬀ– und von Schützsche Meliorations– und Pensions–Akten, Tit. 3, Generalia,
Nr 2, Vol. 9, 56, 59.
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Sytuacja wdów po urzędnikach i oficerach wymagała więc kompleksowego
rozwiązania. Podołać temu miały zawodowe kasy wdowie, których początki sięgały — podobnie jak wymienionych funduszy — drugiej połowy XVIII w. Rozwój
monarchii absolutnej i wiernego jej aparatu biurokratycznego powodował bowiem
konieczność programowego rozwiązania kwestii zapewnienia środków utrzymania
rodzinom osieroconym przez urzędników. To samo dotyczyło korpusu oficerskiego. Zważywszy, że do początku XIX w. to szlachta posiadała zasadniczo monopol
na wyższe stanowiska w służbie cywilnej i wojskowej, problem ten dotyczył w dużej mierze przedstawicieli pierwszego stanu w państwie, którzy nie zawsze zaliczali
się już do grona posiadaczy ziemskich. W tej sytuacji przedwczesna śmierć jedynego żywiciela rodziny oznaczała dla pozbawionych zaplecza kapitałowego bliskich
utratę podstaw utrzymania. Państwo co prawda wypłacało w takich sytuacjach
pobory za miesiąc, w którym zmarł urzędnik, jak i tzw. Gnadenmonat, a od 1819 r.
Sterbequartal, ale sumy te stanowiły zazwyczaj jedynie przysłowiową kroplę w morzu potrzeb35. Rodziny pracowników biurokracji i oficerów, podobnie jak duchownych, nauczycieli oraz innych grup zawodowych, miały zostać zabezpieczone przez
system kolektywnych, samopomocowych i dobrowolnych kas wdowich, które na
terenie Niemiec zaczęto organizować pod koniec pierwszej połowy XVIII w.36 Kasy
tworzyły rodzaj stowarzyszenia, a jego członkowie, wnosząc składki o określonej
wysokości, zapewniali żonie po swojej śmierci dożywotnią rentę, niezależnie od jej
sytuacji materialnej. Wysokość świadczenia była pochodną wpłacanych składek.
W Prusach tego typu instytucja dla biurokracji została wprowadzona z inicjatywy Fryderyka II patentem z 28 grudnia 1775 r. (Allgemeine Königliche Wittwen–
Versorgungs–Anstalt)37. Druga — dla oficerów — za sprawą jego następcy Fryderyka Wilhelma II, regulaminem z 3 marca 1792 r. (Oﬃzierwittwenkasse). Właściwy
ich rozwój przypadł jednak na wiek XIX, kiedy to podjęto starania mające na celu
uczynienie z nich rzeczywistej podstawy zabezpieczenia przyszłości żon przedstawicieli biurokracji i korpusu oficerskiego.
Zasady funkcjonowania i utrzymywania płynności finansowej kas kształtowały
się stopniowo. Pierwsza obowiązkowe członkostwo wprowadziła w 1810 r. kasa oficerska, po doświadczeniach kampanii wojennej przeciwko Francji w 1806 r. (do tego
czasu należało do niej ok. 6,5 tys. oficerów38). Dla kawalerów przystąpienie do niej
było też niezbędnym warunkiem do uzyskania zgody dowództwa na zawarcie małżeństwa39. Od 1824 r. podobnym zarządzeniem zostali objęci urzędnicy. W 1831 r.
zwolniono jednak z tego obowiązku tych, którzy zarabiali mniej niż 250 talarów40
oraz takich, którzy stawali na ślubnym kobiercu po 60. roku życia. W tym ostatnim
przypadku wiązało się to bowiem z dużym prawdopodobieństwem zaistnienia sy-

35
GStA PK, I. HA, Rozkazy Fryderyka Wilhelma III z 27 V 1816 i 15 XI 1819, Rep. 89, Nr 4026,
k. 1–2.
36
Szczególnie licznie zakładano je w drugiej połowie XVIII w., zob. B. Wunder, Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen–Anstalten vom 16. bis 19. Jahrhundert, „Zeitschrift für historische Forschung” 12, 1985, s. 429–498.
37
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 1055, Nr 93, Bd 1.
38
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 12602.
39
GStA PK, I. HA, Rozkaz gabinetowy z 19 VII 1810: „betreﬀend den Beitritt der sich verheirathenden Oﬃziere zur Oﬃzier–Wittwenkasse”, Rep. 89, Nr 12602; Gesetz–Sammlung für
die Königlich–Preussische Staaten (dalej cyt. GS) 1806–29 X 1810, Berlin 1822, s. 722.
40
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 4045.
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tuacji, w której okres składkowy będzie krótki, a wypłacanie świadczenia wdowie
bardzo długie41. W chwili przystąpienia do kasy należało podjąć decyzję o wysokości pensji, jaką miałaby pobierać żona po owdowieniu, gdyż od niej zależał wymiar
składek potrącanych od poborów męża oraz suma wpisowego wpłacanego jednorazowo w chwili przystąpienia do kasy. Już na początku lat 30. XIX w., ze względu na
błędne założenia dotyczące potencjalnej długości życia członków, kasa zaczęła się
borykać z trudnościami finansowymi, co zmusiło do zmian w jej funkcjonowaniu.
Wprowadzono m.in. zasadę, że pensja przysługuje dopiero po trzech latach opłacania składek. Jeżeli członek kasy umrze w pierwszym roku przynależności, to wdowa
nie dostawała nic, jeżeli w dwóch następnych — pobierała tylko część przewidzianej
pensji42. Na podobnych zasadach działała również kasa dla oficerów. Jej znowelizowany na początku lat 40. regulamin również uzależniał wysokość wpisowego i składek od wyżej wspomnianych elementów, określając najniższą możliwą pensję na 50,
najwyższą zaś na 500 talarów43. Dla wdów po oficerach, których mężowie zmarli,
zanim upłynął obowiązkowy rok przynależności do kasy, przewidziano natomiast
wsparcie z kasy państwowej. W 1825 r. na ten cel w budżecie przeznaczono 10 tys.
talarów. W tym samym zestawieniu wydatków zagwarantowana była suma 70 tys.
talarów na wypłaty świadczeń dla wdów i sierot po urzędnikach znajdujących się
w podobnej sytuacji44.
W drugiej połowie XIX w., wraz z rozwojem kas i ubezpieczeń w Prusach, polityka opiekuńcza państwa wyszła poza krąg uprzywilejowanych pod tym względem
rodzin „sług państwa”. Według regulacji wprowadzonej w 1897 r. wdowie przysługiwało dożywotnie (lub do czasu powtórnego zamążpójścia) prawo do renty po mężu
w wysokości 40% jego poborów, ale nie mniej niż 216 marek (72 talary) i nie więcej niż
3000 marek (1000 talarów). Renta dla dziecka natomiast wypłacana była do osiągnięcia przez nie osiemnastego roku życia i wynosiła 1/5 renty wdowiej45. Określona w ten
sposób wysokość świadczeń nie zawsze więc mogła stanowić główne źródło utrzymania. U schyłku XIX w. uważano, że za takowe może uchodzić jedynie wówczas,
gdy osiąga kwotę minimum 400–500 talarów (1200–1500 marek)46. Ze sprawozdania
z 1853 r. wynika jednak, że najczęściej wypłacano pensje w wysokości 100 talarów47.
W pozostałych przypadkach, jeżeli nie było innej formy zabezpieczenia, wdowa
musiała więc zabiegać o dodatkowe sumy na utrzymanie. Kluczowe znaczenie dla
niniejszych rozważań ma jednak pytanie, jaki udział wśród wdów po urzędnikach
i oficerach stanowiły szlachcianki. Statystyki ujmujące liczbę wdów żyjących z pensji i rent nie operowały kryterium przynależności społecznej, stąd też informacja, że
np. w 1907 r. w ten sposób utrzymywała się 1/3 wszystkich kobiet (tj. 2,5 mln) nie
wnosi nic do ilościowego obrazu szlacheckiego wdowieństwa. Zestawienia dotyczą-
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J. Frerich, M. Frey, Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Bd 1: Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches, München 1993, s. 71.
42
Gesetz, einige Abänderungen des Patents über die Errichtung der Allgemeinen Wittwenverpflegungs–
Anstalt vom 28. Dezember 1775 betreﬀend. Vom 17. Mai 1856, GS, Nr 31, Berlin 1856, s. 477.
43
Militair–Wittwen–Kasse, Berlin 1843, s. 8.
44
GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 157, Nr 1, Bd 1.
45
U. Machtemes, op. cit., s. 38.
46
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 4104, k. 175.
47
W sprawozdaniu obliczono, że do 1853 r. do kasy przystępowali mężczyźni średnio w wieku 38 lat, których żony liczyły również średnio lat 30, wnosząc na konto kasy składkę roczną
(średnio) w wysokości 18 talarów. GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 1055, Nr 93, Bd 1.
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ce rejencji koszalińskiej nie potwierdzają dużego odsetka szlachcianek wśród kobiet
pobierających to świadczenie. Na liście z 1845 r. nie odnotowano żadnej kobiety z predykatem „von” przed nazwiskiem, a w 1889 r. wśród płacących składki 98 urzędników, tylko pięciu było szlachcicami48. Większą grupę partycypujących w tej formie
świadczeń stanowiły zapewne wdowy po oficerach, stąd też i one najczęściej pojawiały się wśród proszących o dodatkowe pensje z funduszy opiekuńczych. Pensje te
były bowiem niewielkie, tak jak w przypadku wdowy von Kamecke, która w 1828 r.
pobierała z kasy oficerskiej 250 talarów z dodatkiem na wychowanie córki (24 talary)
i zmuszona była ubiegać się o świadczenie z pomorskiego, regionalnego funduszu
opiekuńczego. W podobnej sytuacji znajdowała się wdowa po oficerze von Schmude
z okolic Bytowa, która z tego samego źródła otrzymywała w 1846 r. pensję w wysokości 75 talarów49. Przypadki takie pojawiały się jednak zdecydowanie częściej
w pierwszej niż w drugiej połowie XIX w. Wynika więc z tego, że gros oficerów nieposiadających wystarczającego zaplecza finansowego wypełniała — przynajmniej
do ok. połowy stulecia — obowiązek przynależności do kasy, wykupując najniższe
świadczenia, tak by jak najmniej uszczuplić roczne dochody. Wdowy po nich, w wielu
przypadkach pozbawione kapitału, otrzymywały co prawda pensje, ale w takiej wysokości, że zmuszone były zabiegać również o inne źródła utrzymania.
Problem trudnej sytuacji materialnej wielu wdów rozpatrywany był również
przez integrujące się dynamicznie od połowy XIX w. rody szlacheckie. Stanowił
on część szerszej dyskusji nad wspieraniem samotnych, zubożałych szlachcianek,
a więc także kobiet pozostających trwale w stanie panieńskim. Familie szlacheckie
powołujące tzw. związki rodowe (Familienverband), w ramach działań mających na
celu obronę i utrzymanie swojego kapitału kulturowego wobec coraz większego
przenikania mieszczaństwa w różne sfery życia50, tworzyły fundusze opiekuńcze,
wypłacające zapomogi lub pensje zubożałym członkom rodu, które w założeniu
miały chronić przed deklasacją. Z funduszy tych, tworzonych zazwyczaj ze składek
i administrowanych przez pochodzący z wyboru zarząd rodu, wypłacane mogły
być jednorazowe zapomogi, ale i stałe, najczęściej niewysokie pensje. Jedną z pobierających je wdów była Berta von Bonin z okolic Słupska, która utrzymywała
się głównie dzięki sumie wypłacanej jej przez związek rodowy. W 1886 r. prosiła
jednak o podwyżkę świadczenia, gdyż po śmierci zięcia, nauczyciela nazwiskiem
Drews, przyjęła do siebie córkę z piątką dzieci. Dysponujący ograniczonymi środkami zarząd rodu nie przystał na to, zwłaszcza że jej córka, w wyniku zawartego
małżeństwa, już formalnie nie należała do familii, a nawet do stanu szlacheckiego.
Za wstawiennictwem jednego z wpływowych krewnych Berta von Bonin zamiast
podwyżki otrzymała jednorazową zapomogę51. Fundusze rodowe miały pomagać
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AP Koszalin, Rejencja Koszalińska, sygn. 2964, k. 7, 32.
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 3983, k. 10; GStA PK, I. HA, Rep. 77, Nr 4100, k. 57v.
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Okoliczności powoływania związków rodowych jako stowarzyszeń osób w obrębie jednego nazwiska i wywodzących się zazwyczaj od wspólnego przodka były bardzo złożone
i głęboko zindywidualizowane. Poza czynnikami o charakterze gospodarczym istotną rolę
odgrywał w nich także rozwój świadomości historycznej, zainteresowanie przeszłością rodu
i dążenie do jej upamiętnienia. O analizie przyczyn powoływania związków, ich znaczeniu
oraz zakresie działania dla terenu prowincji Pomorze, zob. W. Stępiński, Procesy integracyjne
w obrębie rodów szlacheckich na Pomorzu Zachodnim, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999, s. 170–189.
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LA Greifswald, Rep. 38b, Rittergut von Bonin–Bahrenbusch, Nr 71, s. 92.
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nie tylko wdowom, ale i niezamężnym szlachciankom, jak również wspierać edukację młodych szlachciców czy pomagać doświadczonym przez klęski żywiołowe. Ostatnia z wymienionych sytuacji dotyczyła m.in. osiemdziesięcioczteroletniej
wdowy von Podewils, pobierającej pensję z fundacji familijnej oraz z pomorskiego
funduszu opiekuńczego, która w 1893 r. z pozytywnym skutkiem zabiegała o zapomogę w związku z bliżej nieokreślonym w źródłach zalaniem jej mieszkania52.
Poza funduszami związki mogły zarządzać również stypendiami lub legatami
przeznaczonymi zgodnie z wolą fundatora na określone cele, w tym m.in. na pomoc
zubożałym wdowom. W 1870 r. królewskie potwierdzenia, wymagane od 1834 r.
wobec wszystkich fundacji w Prusach, uzyskał zapis testamentowy nauczyciela Johanna Heinricha von Massow z Miastka, klasyczny pod względem rozwiązań organizacyjnych. Zgodnie z intencją testatora, z procentów od jego majątku miały być
wspierane osoby noszące nazwisko von Massow i zamieszkałe na terenie prowincji
Pomorze, w tym wdowy i sieroty, a w przypadku braku takowych ubodzy z Miastka lub Sianowa53. Nie wszystkie familie jednak zawiązywały związki i dysponowały takimi formami wsparcia. Zasięg oddziaływania wewnątrzrodowych działań
opiekuńczych nie był więc duży, chociaż sam problem pomocy samotnym kobietom
dyskutowany był podczas zjazdów członków rodu, jak np. w 1889 r. na dorocznym
spotkaniu familii von Bonin54.
Zubożałe wdowy, podobnie jak i niezamężne szlachcianki, musiały wykazać się
dużą determinacją w poszukiwaniu źródeł utrzymania. Niekiedy bowiem ich budżet domowy opierał się nie tylko na niskich pensjach wypłacanych z kilku źródeł,
ale także na dochodach uzyskanych w wyniku samodzielnego zarobkowania. Praca
szlachcianek, mimo iż nie konweniowała z przynależnością stanową, to jednak stawała się przymusem i odnotowywana była w źródłach już na początku XIX w. Wdowa von Lepel z Kamienia Pomorskiego co prawda pobierała pensję z regionalnego
funduszu opiekuńczego, ale wynosiła ona zaledwie 50 talarów. Sprzedawała więc
robótki kobiece i korzystała z pomocy finansowej brata, ale po jego śmierci zmuszona była w roku 1819 do wystąpienia o podwyżkę wypłacanego świadczenia55.
Handlowanie robótkami kobiecymi w sytuacjach kryzysowych było dla młodszych
i sprawniejszych wdów szlacheckich właściwie jedyną dopuszczalną przez normy
obyczajowe formą zarobkowania. Brak funduszy na utrzymanie nie pozostawiał
jednak wyboru. Wdowa Anna von Borcke, mimo że otrzymywała rocznie z fundacji
rodowej w 1901 r. 300 marek, uzupełniała budżet domowy sprzedażą robótek kobiecych, uzyskując z tego dodatkowo ok. 200 marek56. Natomiast wdowa von Schmude
prowadziła gospodarstwo domowe w dużej mierze w oparciu o dochody mieszkającej z nią czterdziestodziewięcioletniej, niezamężnej córki, która w 1909 r. szyciem
sukien zarobiła ok. 400 marek57. Wynika z tego, że zarobkowanie tylko w niewielkim stopniu zasilało budżet wdowi, zwłaszcza że wdowieństwo łączyło się ze starością, a więc i pogarszającym się stanem zdrowia, uniemożliwiającym często prace
manualne. Dla zubożałych kobiet należących do kategorii samotnych szlachcianek
kluczowy był rozwój różnych form zabezpieczania socjalnego. W przypadku mło52

GStA PK, I. HA, Rep. 89, sygn. 4104, k. 87.
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 12806, k. 18; GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 1052r, Nr 43.
54
LA Greifswald, Rep. 38b, Rittergut von Bonin–Bahrenbusch, Nr 71, s. 104.
55
AP Szczecin, NPPP, sygn. 2747, s. 269.
56
GStA PK, I. HA, Rep. 89, Nr 4105, k. 14.
57
Ibidem, k. 164.
53
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dych wdów pensje zwiększane o dodatki na nieletnie dzieci dawały w końcu wieku
XIX szanse na samodzielne utrzymanie.
Przemiany społeczno–gospodarcze XIX stulecia znacząco wpłynęły na sytuację
wdów ze stanu szlacheckiego, które ze względu na toczone przez państwo pruskie
wojny oraz zachodzące procesy demograficzne, stanowiły relatywnie liczną grupę
kobiet, dożywających często późnej starości. Model tradycyjnego zabezpieczenia finansowego wdów szlacheckich, łączącego się z posiadanymi włościami, dotyczył
coraz mniejszej liczby kobiet i to również we wschodnich, agrarnych prowincjach
Prus. Utrwalone w świadomości społecznej iunctim szlachcic–właściciel ziemski
coraz częściej odbiegało od rzeczywistości, a zmiany na wsi właściwie podważyły
dotychczasowe podstawy ekonomiczne wdowiego gospodarstwa domowego. Respektowanie zapisów wypowiadającego się na ten temat i obowiązującego do końca
XIX w. Landrechtu było możliwe tylko w zamożnych rodzinach posiadaczy ziemskich. Szlachta, mieszkająca coraz częściej w miastach i utrzymująca się z różnych
zajęć o większym lub mniejszym prestiżu społecznym, w obliczu dokonujących się
procesów modernizacji podlegała głębokiemu rozwarstwieniu. Liczna stawała się
grupa kobiet, które po śmierci męża pozostawały z niewystarczającymi środkami
na utrzymanie i musiały zabiegać o pensje lub zapomogi. Trudna sytuacja finansowa uniemożliwiała im bowiem przestrzeganie w życiu codziennym wewnątrzstanowych norm obyczajowych. Godne i nobliwe życie wymagało bowiem kapitału,
o który wielu wdowom z prowincji Pomorze, a zwłaszcza jej wschodniej części,
przyszło intensywnie zabiegać. W odpowiedzi na skargi związane z trudną sytuacją
zubożałych wdów, ale i ugruntowane w monarchii Hohenzollernów przekonanie
o moralnym obowiązku wspierania osieroconych rodzin, „sług państwa”, w XIX w.
rozwinął się system kas i funduszy, z których mogły uzyskać pensje lub zapomogi. Rody szlacheckie również starały się je wspierać w ramach podejmowanych od
końca wieku wewnątrzfamilijnych działań opiekuńczych. Jak wskazują źródła, na
Pomorzu (i nie tylko) nie rozwiązało to jednak problemów finansowych tych kobiet,
chociaż w wielu przypadkach ów nowy model życia wdowiego opartego na świadczeniach z wymienionych źródeł dawał możliwość samodzielnego utrzymywania
się, bez konieczności poszukiwania pomocy u najbliższych. Wydłużający się czas
wdowieństwa, stanowiący ogólną prawidłowość tego stanu, w wielu przypadkach
oznaczał zresztą brak najbliższej rodziny, a więc samotną starość, którą trudno było
wypełnić bez wystarczającego kapitału.
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S

połeczność emigracji polistopadowej doczekała się już licznych opisów. Sami
emigranci starali się utrwalić nie tylko swe pojedyncze losy, ale i doświadczenia
wspólne dla całej grupy w przemożnej świadomości ich wyjątkowości, a jednocześnie
postępującego odchodzenia i zapomnienia1. I choć w efekcie powstało wiele bogatych
materiałów biograficznych, to nie istnieje właściwie żadne opracowanie opisujące tę
grupę z perspektywy socjologicznej. Co więcej, mamy problemy nawet z tak banalnymi kwestiami, jak określenie liczebności emigrantów2. Stan taki wynika przede
wszystkim z zainteresowania emigracją głównie w ujęciu historii politycznej i dziejów
idei. Być może historycy społeczni obawiali się tu politycznych, szczególnie przemożnych kontekstów; zapewne przerażał oraz zniechęcał badaczy smutek i beznadzieja
losów Wielkiej Emigracji, czemu trudno się zresztą dziwić. Znana i bardzo ceniona
praca Aliny Witkowskiej Cześć i skandale3, fascynująca i inspirująca, zarysowuje jedynie niektóre kwestie związane z życiem Wielkiej Emigracji, jej problemami, potrzebami i postawami. Dotyczy to także pytania o starzenie się i starość jej uczestników.
Na potrzeby niniejszej analizy trzeba więc najpierw zaprezentować pewne generalizacje. Społeczność emigracji polistopadowej na pierwszy rzut oka pod wieloma względami wydaje się dość homogeniczna — obejmowała przede wszystkim
mężczyzn (kobiety stanowiły nieledwie 2%)4. Stąd łatwo przyjęło się określanie jej
jako „kultury samotnych mężczyzn”5. Większość tej grupy stanowili też wojskowi
uczestnicy powstania listopadowego, głównie niżsi oficerowie — podporucznicy
1

J. Bartkowski, Spis Polaków zmarłych w emigracji od roku 1831, oprac. L. Krawiec, [w:] Materiały
do bibliografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. 7/8, Rzym 1985; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt. BCz.), rkps 5351, A. Potrykowski, Martyrologium polskie 1832–1854, t. 1–3;
BCz, rkps 3655, J. Bartkowski, Kilka wspomnień poświęconych pamięci drogich przyjaciół
i towarzyszów pielgrzymstwa.
2
Zob. J. Szczepański, Weterani powstań narodowych w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu, Warszawa 2011, s. 15, gdzie autor podaje szacunek 5–6 tys. emigrantów, z kolei niższe szacunki,
ok. 4 tys., publikuje R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1837. Materiały z archiwów francuskich, Warszawa– Łódź 1986, s. 13.
3
A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.
4
Por. M. Karpińska, Kobiety Wielkiej Emigracji. Próba portretu socjologicznego, [w:] Kobiety i procesy emigracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa 2010, s. 47–60.
5
Pojęcie to zostało wprowadzone do literatury przez A. Witkowską, op. cit., s. 31.
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i porucznicy, którzy awanse na kapitanów otrzymali już w obliczu klęski, można
by powiedzieć, na popowstańcze rozliczenie i emigracyjny użytek. W chwili opuszczania kraju dominowali ludzie około trzydziestki, przeważnie też samotni, najczęściej kawalerowie, co dla naszego tematu jest szczególnie istotne.

Patriarchowie
Na emigracji znalazła się także grupa ludzi znacznie starszych, urodzonych w latach 50.–70. XVIII w. Trudno nam precyzyjnie określić jej liczebność. Emigracyjne
statystyki i tu sprawy nie ułatwiają, a ich konstrukcja sprawia, że kiepsko opisują
ówczesną rzeczywistość. I tak wedle ówczesnych spisów w 1839 r. wśród blisko
5000 Polaków pobierających żołd we Francji miało znajdować się ponad 800 „niepracujących starców, niedołężnych, obarczonych liczną rodziną”6. Nie wiemy czy
jest to grupa starców i obarczonych liczną rodziną, czy też starców obarczonych
liczną rodziną, abstrahując już od samego pojęcia „starca” i „licznej rodziny”. Zupełnie niejasne jest zresztą w jaki sposób starcy mogliby być obarczeni liczną rodziną! Ze źródeł pozastatystycznych wiemy natomiast, że w grupie owych starszych
emigrantów znajdowali się starzy żołnierze, często służący, związani od lat ze swymi emigrującymi pracodawcami7, ale szczególne znaczenie mieli politycy i generałowie, traktowani generalnie jako patriarchowie emigracji: Julian Ursyn Niemcewicz (ur. 1757), gen. Karol Kniaziewicz (ur. 1762), gen. Kazimierz Małachowski
(ur. 1765), ks. Adam Jerzy Czartoryski (1770), hr. Ludwik Plater (ur. 1775) czy gen.
Michał Ludwik Pac (ur. 1778). W żadnym razie nie były to postacie typowe dla
społeczności emigracyjnej — mieli bowiem wyraźnie ustaloną pozycję, zazwyczaj
byli lepiej sytuowani niż emigracyjny ogół, posiadali też liczne kontakty towarzyskie we Francji i Anglii, na emigracji towarzyszyła im z reguły rodzina, a często
też służący, przybyli z kraju. Wszystkim im zarówno rodacy, ale też często władze
Francji i Anglii, przypisywali znaczącą pozycję, deklarowano wobec nich szczególny szacunek, wynikający z ich wieku i doświadczenia, ale też spodziewano się po
nich wyjątkowych zachowań. Patriarchów zapraszano więc na obchody rocznicowe, uświetniali swą obecnością również święta kościelne, byli stałymi członkami
w rozmaitych gremiach charytatywnych czy zawiązanych w celu szerzenia działalności literackiej oraz innej kulturalnej. Najlepiej ów stosunek do patriarchów oddaje mowa, nazwana zresztą przez samego wieszcza mową pogrzebową, wygłoszona
w grudniu 1834 r. przez Adama Mickiewicza na cześć siedemdziesięciosześcioletniego wówczas Niemcewicza:
[...] w miarę trwania mowy, a trwała ona przeszło półtorej godziny — zdumienie
ustępowało miejsca uniesieniu — snuły się obrazy jeden za drugim: rozbiór, upadek, powstanie Kościuszki, jedne wspanialsze od drugich. Niewola w Petersburgu,
podróż do Ameryki, zgoła cały żywot Niemcewicza, tak zespolony z kolejami narodu, stawiał Mickiewicz przed oczy owładniętych czarem słuchaczy. Gdy mówił
o powrocie wojsk naszych z Francji, rzucił nagle wzrok na salę [tu przytoczył mały
fragment Śpiewów historycznych Niemcewicza, Pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego]:
6

„Demokrata Polski” 2, 1839, cz. 4, s. 231–232.
Tak np. na emigrację wyjechał, pozostawiając w kraju rodzinę, bardzo już niemłody Ludwik
Voigt, służący J. U. Niemcewicza, por. J. U. Niemcewicz, Dzienniki 1839–1841, oprac. I. Rusinowa, Pułtusk 2008, s. 23.
7
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„Białe z czerwonym proporce migają...
Nasi wracają!” — zadeklamował i ciągnął — „wrócili!”
„Niech żyje!” — wykrzyknęło jednogłośnie całe zebranie, aż szyby się zatrzęsły.
„Niech żyje Ursyn, niech żyje Adam, Polska niech żyje!” — powtarzały się okrzyki długo i coraz silniej...8

Z tego emocjonalnego opisu Eustachego Januszkiewicza widać wyraźnie, że na
początku emigracji owi nieliczni starcy, z Niemcewiczem na czele, byli komponentem podtrzymywania poczucia wspólnoty9. Stosunek do nich uległ daleko idącej
stereotypizacji i nie przypadkiem Niemcewicza nazywano w kręgach współemigrantów „wcielonym narodem, Człowiekiem–Polską”10. Owi starcy pamiętający
Rzeczpospolitą, uosabiający los Polski, otrzymali bardzo dokładnie określoną rolę
we wspólnocie, a odgrywając ją mogli liczyć na szacunek i uwagę.

Polityka
Deklarowany respekt dla wieku znikał jednak natychmiast, gdy w grę wchodziła polityka. Zresztą już na samym początku powstania listopadowego akademicy i młodzi podchorążowie opublikowali manifest wyraźnie precyzujący stosunek do ludzi
powyżej pięćdziesiątki. Pokolenie romantyków nie ceniło zalet doświadczenia i rozwagi. Nie było w tym nic z szyderstwa występującego we wcześniejszych epokach11.
U romantyków lęk i niepokój budziły następujące wraz z upływem czasu zmiany
w postrzeganiu świata i jego zmysłowej percepcji. W ich bowiem opinii „mędrca
szkiełko i oko” określało niezdolność do odczuwania zmysłowego, ale też oznaczało
nadmierną skłonność do zimnych kalkulacji i nazbyt trzeźwy realizm, a także brak
niezbędnej elastyczności poglądów. W samym zjawisku rewolucji widziano zresztą
nieuchronny konflikt pokoleń12. Młodzi radykałowie (Maurycy Mochnacki, Jan Nepomucen Janowski czy Adam Gurowski) powoływali się na metrykę Niemcewicza czy
Czartoryskiego wyraźnie, bez mała automatycznie kwalifikując obu tych polityków,
także z tego punktu widzenia, jako wrogów politycznych13. A tymczasem czterdziestopięcioletni Lelewel mówił o wieku księcia Adama w zupełnie inny sposób, podkreślając, że już on sam powinien wzbudzać poszanowanie14.

8

W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza. Podług zebranych przez siebie materiałów oraz własnych wspomnień, t. 2, Poznań 1892, s. 323.
9
Podobną podniosłą uroczystość na cześć innego weterana, gen. Józefa Dwernickiego, urządzono 7 sierpnia 1832 r.: „wówczas to młodzież zaś, patrząc na ten włos siwy, na tę twarz
poważną i pełną dobroci, uważała Dwernickiego, jak ojca swego”, „Pamiętnik Emigracji”,
Mieczysław II, 18 VIII 1832, s. 24.
10
S. Witwicki, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne, t. 2, Paryż 1842, s. 356.
11
J.–P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, s. 215–216.
12
Novalis, Aforyzmy, przeł. J. Bester, Warszawa 1983, s. 32. Książę Adam Czartoryski mówił:
„nie rozumiem”, gdy Roman Sołtyk przekonywał go o potrzebie detronizacji zgodnej według
niego z logiką rewolucji, zob. R. Sołtyk, La Pologne, Paryż 1833, s. 221.
13
M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, oprac. S. Kieniewicz, t. 2, Warszawa 1984, s. 334; J. N. Janowski, Notatki autobiograficzne 1803–1853, oprac. M. Tyrowicz,
Wrocław 1950, s. 212.
14
J. Lelewel, Pamiętnik z roku 1830–1831, [w:] idem, Dzieła, t. 1: Materiały autobiograficzne,
oprac. H. Więckowska, Warszawa 1957, s. 330.
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Najsilniejszy atak na starsze pokolenie i jego aspiracje polityczne przypuszczono w grudniu 1830 r., gdy „Nowa Polska” opublikowała artykuły Adama Gurowskiego, w których nawoływał on do kontrolowania, czy działania ludzi starych rzeczywiście są wyrazem patriotyzmu. Personalnie teksty te były wymierzone w ks.
A. J. Czartoryskiego i J. U. Niemcewicza. Brutalnie i ironicznie pytano w nich: „czyż
dotrzymacie kroku z tymi, którzy ruchem silnym, pewnym i niestarganym, przebiegną zamierzoną przestrzeń, i dojdą niezmordowani tam gdzie wy, dyszący, chwiejący się i znużeni, coraz bardziej od pierwszej zaraz ustając chwili, zlani potem wysilenia, i doczołgać się nie będziecie w stanie”15.
Ten realistyczny, ale i ironiczny atak — pod pozorem fizycznej nieudolności
wskazywano przecież wyraźnie na podobnie anachronicznie nieprzydatny system wartości i przestarzałe postawy filozoficzno–moralne — przeniósł się na emigrację. Poważny wiek nie chronił więc politycznych projektów Czartoryskiego
przed wyszydzeniem, w którym naigrywanie się ze starości często było ważkim
argumentem. W demokratycznym czasopiśmie satyrycznym „Pszonka” napisano
o ks. Adamie: „Jest to znakomity monument, ale już skrzypiący, dziś przetrwać
wielkich wichrów niezdolny”16. Atak ten nie był wówczas ani nadzwyczajny, ani
też nie należał do najbardziej brutalnych17. Przecież nawet bliski księciu Janusz
Woronicz pisał złośliwie do innego współpracownika Czartoryskiego, Ludwika
Bystrzonowskiego: „Czartoryski jest przecież stary i jak zaraz nie podejmie decyzji, to jej już nie podejmie nigdy”18. W połowie lat 50. XIX stulecia wiek księcia był
nawet tematem dyplomatycznych raportów19. A jednak, gdy w 1846 r. Czartoryski
chwilowo załamał się i zamierzał wycofać się z czynnej polityki wywołało to przerażenie znacznej części emigracji. Zdawano sobie sprawę, że ks. Adam dla bardzo
wielu, zarówno w kraju, na emigracji, jak i co ważniejsze, dla cudzoziemców, był
wówczas symbolem czy wręcz ucieleśnieniem idei niepodległej Polski20. W ostatnich latach długiego książęcego życia jego otoczenie nie wahało się traktować go
więc jak: „marionetki, woskowej figurki jasełkowej poruszanej na scenie prawdziwego dramatu dziejowego, który rozgrywa się w Europie całej i w naszej Polsce,
przez ukrytych właściwych aktorów” — jak ówczesną rolę księcia dramatycznie,
bardzo sugestywnie, choć i obrazoburczo zarazem opisał Marceli Handelsman21.
To instrumentalne wykorzystanie starości, dotyczące wszak nie tylko Czartorys-

15

„Nowa Polska” 11 I 1831, nr 7. W numerze wcześniejszym J. B. Ostrowski wytoczył podobne argumenty braku zrozumienia ducha narodu wobec J. U. Niemcewicza.
16
E. Wichrowska, Hipolit Klimaszewski — nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji, Warszawa
2012, s. 134.
17
„Demokrata Polski” 26 VII 1845, k. 3. „Nowa Polska” nazywała dość często Czartoryskiego
„występnym starcem”.
18
BCz., ew. 1523, List J. Woronicza do L. Bystrzonowskiego, 17 IV 1838.
19
Wedle raportów pisanych z Brukseli w lipcu 1855 r. przez barona Edera, ze względu na zaawansowany wiek księcia i brak zdolności jego synów, Napoleon III forował na króla Polski
ks. Józefa Michała Poniatowskiego, por. M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 3, Warszawa
1950, s. 516. Szczególnie o wieku księcia uniemożliwiającym mu polityczne działanie rozpowiadać miał w różnych kręgach ksiądz Walerian Kalinka, por. ibidem, t. 3, cz. 1, s. 267.
20
W anonimowej korespondencji z 1849 r. znalazło się znamienne zdanie dotyczące Turków:
„ci tylko Polskę w osobie Czartoryskiego znają”, cyt. za M. Handelsman, op. cit., t. 3, cz. 1,
s. 351.
21
Ibidem, t. 3, cz. 2, s. 632.
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kiego, trzeba uwzględnić, opisując kwestie związane z problemami schyłku życia
emigrantów polskich22.
Echa emigracyjnych napięć politycznych wynikających z różnic wieku i pokolenia przechował moralizatorski tekst Stefana Witwickiego O starych ludziach, umieszczony w wydanych w 1833 r. Wieczorach pielgrzyma. Jak zapisał Witwicki, wśród
emigracji często dało się słyszeć głosy: „Starzy ludzie nas zgubili; starzy ludzie są do
niczego; starych ludzi należy od wszystkiego odsuwać; starzy ludzie są zdrajcami;
moskalami, arystokratami itd.”23
Krytyka starości była przeto ni mniej, ni więcej tylko kolejną odsłoną polistopadowych rozrachunków. Młodzi przeważający liczebnie winą za klęskę obarczali przywódców, z reguły ludzi starszych, do tego często, jak np. w przypadku
ks. Adama Czartoryskiego, o skomplikowanych życiorysach. Głos Witwickiego
był jednocześnie drwiną: ukazywał niejasność kryterium starości, dla siedemnastolatka bowiem starcem bywa dwudziestotrzylatek — pisał Witwicki! Był także przypomnieniem i podkreśleniem ogromnych zasług dla rewolucji starszych
(np. gen. J. Dwernickiego). Nawoływał wreszcie, by także młodzi zastanawiali się
nad własnymi błędami i winami. Kolejną przeto refleksję poświęcił Witwicki właśnie młodości24. Jej przesadną wówczas, jak sądził, afirmację upatrywał w zerwaniu
tradycyjnych więzów rodzinnych. Był to według niego proces nad wyraz groźny
dla całego społeczeństwa25. Sumując swe rozważania o wieku ludzkim Witwicki
stwierdzał:
Emigracja nasza byłaby nierównie spokojniejsza, gdyby w niej nie było osiemnastoletnich lub niewiele starszych polityków, którzy wbrew naturze robią się jeneralnymi sędziami rzeczy, wypadków i ludzi. To jedno tylko zmieniwszy: wnet
by między nami było mniej rozterek, sporów; mniej mniemanych zdrajców; mniej
mniemanych arystokratów; mniej mniemanych demokratów; więcej zgodnych,
kochających się braci jednej, spójnej matki; więcej pociechy w niedoli26.

Diagnozę Witwickiego o generalnej niechęci środowiska emigracyjnego do starości potwierdzają też opinie zawarte w wierszu Duch od stepów Bohdana Zalewskiego, napisanym jesienią 1833 r.:
Mądrość wieku bałamutna
Syczy w pleśniach jak gadzina...27

Jeśli części młodszej emigracji ciążyli starsi koledzy, to wielu emigracyjnych seniorów źle czuło się w emigracyjnym, en bloc znacznie młodszym towarzystwie.
Uczuciem dominującym była samotność i nieprzystosowanie: „Schylające się do ziemi dni moje coraz są smutniejsze i słabsze”28 — pisał Niemcewicz, a w innym miej22
O wykorzystywaniu figury starca w rozmaitych zabiegach socjotechnicznych w czasie rewolucji zob. J.–P. Bois, op. cit., s. 200–203.
23
S. Witwicki, Wieczory pielgrzyma..., wyd. 2, Paryż 1844, Wieczór XVI, s. 416.
24
Ibidem, Wieczór XVII, s. 423–430.
25
Ibidem, s. 425.
26
Ibidem, s. 427.
27
B. Zaleski, Poezija, Paryż 1841, s. 22.
28
J. U. Niemcewicz, op. cit., s. 388.
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scu dodawał: „nie ma czego żałować szalonego świata tego”29. Zdawano sobie dramatycznie sprawę z własnych ograniczeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych.
Dziennik Niemcewicza to zapis pogarszającego się stanu zdrowia, cierpienia fizycznego i degradacji psychicznej. Dawny bywalec salonów, brylujący w nich dzięki
ciętemu językowi, był coraz bardziej opuszczony i marginalizowany30. Zgorzkniały
zdawał sobie jednak trzeźwo sprawę z niemałej własnej winy takiego stanu rzeczy:
„Starość uczyniła mnie opryskliwym, gniewliwym, cierpkim, ustawicznie się kłócę
i łaję” — pisał zawstydzony, ale i nieskory do poprawy31.

Emigracja nie jest dla starych ludzi
Pod koniec lat 30. XIX w. Niemcewicz czuł się osamotniony w swej starości32, ponad
dekadę później to nowe smutne doświadczenie zaczęło przenikać coraz szersze grupy emigracyjne. Wydaje się bowiem, że poczucie przemijania i dramatyczne uświadomienie sobie starości dotknęły ze wzmożoną intensywnością dużą część przedstawicieli Wielkiej Emigracji po 1848 r. Z kolei w latach 60. XIX w. starość stała się
tematem dominującym i wówczas to większość emigrantów dramatycznie zaczęło
odczuwać upływ czasu. Dochodzili oni wtedy do szóstej dekady życia, co z dzisiejszej perspektywy trudno nazwać wiekiem starczym. Zapewne niektórzy z emigrantów jeszcze pamiętali jak w 1818 r. felietonista pisał w jednym z tygodników
warszawskich: „szósty mi już krzyżyk rachujesz, poprzestań szyderskiej mimiki.
Broń ucinków jest za słaba na puklerz z 50 lat utkany. Lat 50 jest wiekiem dojrzałym,
wiekiem doświadczenia, ale nie jest starością. Nie jestem przeto stary, i żeby tego
dowieść, dziś jeszcze będę na szlichtadzie”33.
A mimo to emigracja uważała się za starą. Zresztą, jak dowodzą gerontolodzy,
starość to najbardziej zróżnicowana faza życia. Zależy w ogromnej mierze od doświadczeń egzystencjalnych każdego człowieka. Trudno też stwierdzić, kiedy starość
się rozpoczyna. W dużym bowiem stopniu jest to zjawisko podlegające samoocenie.
Niejednoznaczne i indywidualne odczuwanie starości na emigracji warunkowane
było w znacznej skali także specyfiką interesującej nas grupy. Określał je przede
wszystkim zły, a niekiedy zgoła dramatyczny stan zdrowia przeważającej części emigrantów. Składały się nań rany i uszczerbki na zdrowiu, będące skutkiem udziału
w powstaniu34 oraz efekty emigracyjnego stylu życia i trudnych wówczas jego warunków. Pojedynki, nadużywanie alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne, ale
przede wszystkim stałe niedożywienie, skutkowały poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Gruźlica i choroby weneryczne sprawiły, że starości wielu emigrantów nawet

29

Ibidem, s. 387.
Np. skarżył się na niepunktualność swoich kolegów przybywających na odbywające się
w jego domu posiedzenia Wydziału Historycznego Towarzystwa Historyczno–Literackiego.
Przeciągające się w ten sposób spotkania bardzo go męczyły i uniemożliwiały normalny wypoczynek, ibidem, s. 284. Innym razem w ogóle nie przyszli, lekceważąc trud poczynionych
przez niego przygotowań, ibidem, s. 318.
31
Ibidem, s. 378.
32
Zapewne dlatego tak chętnie zapisywał kłopoty zdrowotne Czartoryskiego, por. ibidem,
s. 260 i 288.
33
„Tygodnik Polski i Zagraniczny” 1, 1818, nr 3, s. 6.
34
Dramatyczny opis udręczonego na skutek licznych ran ciała Józefa Janusza Przeździeckiego cytuje A. Witkowska, op.cit., s. 144. A trzeba pamiętać, że Przeździecki nie był wyjątkiem.
30
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nie dożyło35. Do tego wszystkiego dochodziły jeszcze kłopoty z brakiem należytej
opieki lekarskiej. W „Kronice Emigracji Polskiej” z 1839 r. zachował się apel do lekarzy–Polaków, by zechcieli podjąć pracę w zakładzie emigracyjnym w Bourges. Po
śmierci dotychczas praktykującego tam niejakiego Pawłowicza cały zakład pozostał bez jakiegokolwiek wsparcia medycznego36. Zapewne otwarta praktyka lekarska
była znacznie intratniejszym zajęciem niż leczenie ubogich polskich emigrantów. Ci
zaś ze względów językowych najpewniej woleli szukać pomocy u lekarza–Polaka.
Zresztą stan zdrowotny emigracji to szczególnie ciekawy i niezbadany dotąd problem37. Określały go z jednej strony wspomniane skutki żołnierskiego, a potem emigracyjnego losu: przede wszystkim trwała bieda, będąca cechą losu przeważającej
części wygnańców. Realna wartość przyznawanych emigrantom zasiłków sprawiała,
że większość z nich nieustannie borykała się z trudnościami codziennej egzystencji38.
Mieszkano najczęściej w licho opalanych pokoikach, bez pieców. Zimno było
stałym towarzyszem emigracyjnego losu. Nawet zahartowany w niedoli Lelewel
skarżył się zimą 1855 r.: „wszystko mi pomarzło przy łóżku, i mleko, i bulion do
zagotowania przygotowany, i woda do mycia równie na misce, jak w nalewce”39.
Sytuacja nie poprawiła się gdy sędziwemu historykowi znajomi w tajemnicy
i podstępem, jako że nienawidził on wszelkich dóbr materialnych oraz podarków,
wstawili do stancji piecyk. Dymił on bowiem niemiłosiernie i czad mu „głowę odurzał”, poza tym zakup opału i podpałki stanowił dla Lelewela nowy, trudny do
udźwignięcia wydatek40. Chłody były rzeczywiście niebezpieczne: emigranci nie
dysponowali odpowiednim odzieniem — wielu z nich niezależnie od pory roku
musiało zadowalać się zawsze tym samym ubraniem. J. N. Janowski nie był tu odosobniony. Rozchorował się ciężko: „skutkiem przeziębienia w dyliżansie; zima bowiem jak na Francję była ostra, a ja w takiej porze bez płaszcza, byłem lekko ubrany.
Miałem na sobie tylko frak i letni surdut”41.
Niedostatki garderoby były stałym motywem narzekań i licznych problemów
wielu emigrantów42. Organizacje pomocowe np. Towarzystwo Dobroczynności
Dam Polskich wydawało największe sumy właśnie na zakup odzieży43.
Równie liche jak odzienie było też odżywianie — stołowano się, a i to był przywilej lepiej uposażonych, w szynkach i tanich restauracjach, gdzie świeżość posiłków
często była wątpliwa, a niepokój budziły też produkty, z których przyrządzano po35

Możliwość przeżycia znacznie ograniczały też liczne, szczególnie w pierwszym okresie
emigracji, pojedynki, które często kończyły się śmiercią lub ciężkimi ranami.
36
„Kronika Emigracji Polskiej” 3, 1839, s. 16.
37
Zaledwie za wstęp do tej problematyki można uznać artykuł B. Zaorskiej, Odnaleziony zbiór
kart ambulatoryjnych z roku 1849 i 1850 dotyczący grupy uchodźców polskich w Anglii, „Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny” 62, 1997, z. 3, s. 211–217.
38
S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo w latach 1831–1862, Warszawa 1971,
s. 275.
39
J. Lelewel do T. Januszewicza w Paryżu, Bruksela, 17 II 1855, [w:] J. Lelewel, Listy emigracyjne, wyd. H. Więckowska, t. 4, Wrocław–Kraków 1954, s. 246.
40
J. Lelewel do S. Gałęzowskiego z Brukseli, 22 II 1861, [w:] ibidem, s. 481.
41
J. N. Janowski, op. cit., s. 515.
42
Litewski bohater Ezechjel Staniewicz był np. w tak dramatycznej sytuacji, że Polonia belgijska składała się na zakup butów dla niego, por. List do W. Zwierkowskiego w Paryżu,
Bruksela, 16 VI 1854, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 216.
43
Premier Compte Rendu de l’Association de Bienfaisance des Dames Polonaises à Paris, Paris 1835,
passim.
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trawy44. Nie był wyjątkowy przypadek Juliusza Słowackiego, który ciężko chorował
po paryskim menu45. A i tak mówimy tu o znośniejszej sytuacji finansowej, równie
często bowiem wielu emigrantów miało takie pustki w kieszeni, że ograniczać się
musieli przez dłuższy czas do suchego chleba czy zgoła kilkudniowych pełnych postów46. Nic dziwnego, że organizowane z magnacką rozrzutnością święta w Hotelu
Lambert traktowano jako jedyną w roku szansę najedzenia się do syta.
W rzeczywistości emigracyjnej znaczna część emigrantów czuła się zupełnie zagubiona. Nie mieli zawodów, często nie znali języka, nie usiłowali się go nauczyć, licząc na rychły powrót do ojczyny. Przerażały ich nowe warunki życia47, przytłaczał
bezduszny kształt wielkich miast48. Wielu instynktownie poszukiwało wojny jako
jedynego znanego im zawodu, w ich mniemaniu szczególnie szlachetnego, uważali się bowiem za żołnierzy wolności. Niejeden za mickiewiczowskim Frejendem
z III cz. Dziadów powtarzał do ostatniego tchnienia:
[...] pytam, jaka korzyść z mego życia?
Jeszcze w wojnie — mam jakiś talencik do bicia,
I mógłbym kilku Dońcom grzbiety naszpikować.
Ale w pokoju — cóż stąd, że lat sto przeżyję
I będę klął Moskalów, i umrę — i zgniję.
Na wolności wiek cały byłbym mizerakiem,
Jak proch, albo jak wino miernego gatunku49.

Tak życie swe ułożył m.in. Aleksander Iliński z Wołynia walczący we wszystkich nieomal europejskich zawieruchach. „Gdy zwietrzył wojnę — tego dlań było
dość”50. Szczęśliwy w walce, w pokoju stawał się niepotrzebny, zagubiony i bezradny. Coraz poważniejszy wiek ograniczał jednak powoli szanse na realizowanie takiej drogi życiowej. Dramatycznym zakończeniem podobnego scenariusza życiowego stał się przypadek Juliusza Konstantego Ordona, nie herosa mickiewiczowskiej
poezji, ale tego z krwi i kości bohatera kolejnych powstań i walk wyzwoleńczych51.

44

M. Karpińska, „Kapustnik” versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych,
„Przegląd Historyczny” 102, 2011, z. 4, s. 715–732.
45
J. Słowacki, Pamiętniki: Listy do matki i rodziny, Lwów 1913, s. 50.
46
„Znowu trzy dni postu dla mnie. Żyję tylko śniadaniem z kawy, wieczorem herbatą bez
cukru” — zapisał S. Goszczyński, Dziennik sprawy Bożej, oprac. Z. Sudolski, t. 1, Warszawa
1984, s. 517.
47
Jan N. Janowski wspominał, że starsi emigranci nie potrafili przyzwyczaić się do tzw. menażu tj. prowadzenia wspólnego gospodarstwa. Rozwiązanie to było nie tylko oszczędne, ale
i pozwalało jeść potrawy wedle polskiego gustu, zob. idem, op. cit., s. 513; por. M. Karpińska,
„Kapustnik”..., s. 722.
48
Np. krytyczna opinia Aleksandra Chodźki o Londynie; zob. List A. Chodźki do A. Mickiewicza, 2 I 1842, [w:] Listy Aleksandra Chodźki do Adama Mickiewicza, oprac. J. Odrowąż–Pieniążek, „Pamiętnik Literacki” 53, 1962, z. 3, s. 255–256. Także opinia Karola Wodzińskiego na
temat Paryża w liście do Bohdana Zaleskiego, w którym pisał o „posępnym paryskim niebie
i dachach domów bankierskich”, [w:] J. Tretiak, Bohdan Zaleski na tułactwie 1831–1838. Życie
i poezja. Karta z dziejów emigracji polskiej, Kraków 1913, s. 87.
49
A. Mickiewicz, Dziady, cz. 3, scena 1, w. 149–154.
50
Z. Miłkowski (pseud. T. T. Jeż), Sylwety emigracyjne, Lwów 1904, s. 63.
51
J. Wszołek, Juliusz Konstanty Ordon, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979,
s. 169–171.
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Gdy schorowany, głuchy i samotny uznał, że jest już nazbyt stary, by przyłączyć się
do kolejnej rewolucji, palnął sobie w łeb, chcąc umrzeć jak żołnierz, by zabiły go:
[...] miecz w sercu lub śmiertelna kula —
Lecz nie! — szpitalne łoże i koszula!52

Przywołany tu fragment wiersza J. Słowackiego Pogrzeb kapitana Meyznera przekonuje zaś, że Ordon nie był w swych lękach odosobniony.
Kłopoty emigrantów z nieprzystosowaniem potęgowały nuda i samotność. Osoby
z pokolenia romantyków boleśniej odczuwali dramat bezczynności. Im większe było
w młodości ich przekonanie o misji i nieograniczonej możliwości działania, im rozleglejsze plany, tym bardziej w starości odczuwali bezsens i niespełnienie. Wychowani
w kulcie młodości, dramatycznie odbierali też nieuchronne oznaki starzenia.
W znacznej części bezżenni i bezdzietni mieli przeważnie prozaiczne, ale i udręczające kłopoty w codziennym bytowaniu. Lelewelowi, który nie skarżył się zazwyczaj na samotność wyrwały się w 1850 r. znamienne zdania:
[...] my starzy żyjemy, często bez potrzeby, albo zawadzamy, albo ciężarem się
stajemy. Dożywszy 65 roku kawęczę i zawadzam bez nadziei, aby co pocieszającego zaświtało, smutny byt usque ad finem. Sam jeden na świecie. W mej pracowni,
w mej infirmerii, nie tak to jak u Ciebie, kochany Kolego, co masz u siebie lubą
połowicę, Józefa [Zaleskiego]53 i synka54.

Pozbawieni życia rodzinnego emigranci dziwaczeli, szybciej starzeli się psychicznie. Także wdowieństwo na emigracji wobec nieobecności dalszej rodziny było
dotkliwsze niż gdzie indziej. Nie dostawało codziennego, ale także i odświętnego
bliskiego, intymnego kontaktu z drugim człowiekiem. Po śmierci żony starzejący
się Alfons Potrykowski pisał w dzienniku pod datą 23 stycznia 1853 r.: „Moje przybrane imieniny świętego Ildefonsa lub w rzadkich kalendarzach Alfonsa. Nie ma już
biednej mojej żony, nikt też mi nie winszował i niedzielę tę przebyłem tak smutno,
jak przebywam teraz każdy dzień, każdą chwilę, gdy jestem w domu”55.
Zresztą to poczucie izolacji miało znacznie szerszy wymiar samotności egzystencjalnej odczuwanej nawet w grupie. Jak bowiem inaczej rozumieć żałosne skargi poetyckiego porte–parole Zakładu św. Kazimierza w wierszu Tomasza Olizarowskiego:
Anielskich serc potrzeba, by do nas przychodzić,
Do nas znękanych troską, tęsknotą, żałobą,
Tułactwem, niedostatkiem, wiekiem i chorobą56.

52

J. Słowacki, Książę niezłomny; Pogrzeb kapitana Meyznera, oprac. J. Kleiner, Wrocław 1956.
Józef Zaleski był dalekim krewnym Bohdana Zaleskiego i dzielił z nim wszystkie trudy
emigracyjnej rzeczywistości zob. Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre oraz Saint–Vincent
i Batignolles w Paryżu, red. A. Biernat, S. Górzyński, Warszawa 1999, s. 7–8.
54
J. Lelewel do B. Zaleskiego w Fontainebleau, Bruksela, 6 VIII 1850, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 71.
55
A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, oprac. A. Owsińska, Kraków 1974, t. 2, s. 470. Nota bene przypadek Potrykowskiego pokazuje, że rodzina też mogła
przysparzać emigrantom nie lada kłopotów, ibidem, t. 2, s. 468.
56
Wiersz z 1874 r. pt. Do Polek nawiedzających starców w Domu św. Kazimierza w Paryżu, cyt. za
J. Szczepański, op. cit., s. 43.
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Samotność szczególnie doskwierała w chorobie, brakowało nie tylko konkretnej pomocy przy pielęgnacji, ale, co chyba bardziej dramatyczne, psychicznego
wsparcia. Stąd w korespondencji emigracyjnej pojawiają się liczne opisy dolegliwości fizycznych. Przyjaciele, ale i zwykli znajomi, obdarzali się wzajemnie relacjami
o najbardziej nawet intymnych kłopotach i problemach zdrowotnych57. Zazwyczaj
powściągliwy, jak wspomniałam, w pisaniu o sobie Joachim Lelewel na kilka miesięcy przed śmiercią pozwolił sobie umieścić w liście do Seweryna Gałęzowskiego
dokładny opis swych cierpień:
Dość uparta zrazu obstrukcja gnębiła. Zwykłe i takie, i owakie me sposoby, a nawet limonad purgative (sel glauber), walczyły małym sukcesem, aż od dwóch miesięcy przygnębił dolegliwy tenesme58 i nie opuszcza. Czuła dama Daszkiewiczowa
nasłała na mnie swego konsyliarza Outrou. Pochwalił użycie oleum ricini. Juści to
sprawia ulgę, dokazuje niekiedy ułatwienie. Wreszcie język czysty, puls regularny, bywa i apetyt59.

Podobnie otwarcie i wręcz anatomicznie szczerze opisywał swe kłopoty zdrowotne
Stefan Witwicki60 czy w dziennikach J. U. Niemcewicz61.
Efektem samotności było z jednej strony rozpaczliwe poszukiwanie bliskości
drugiego człowieka, a także powrót, czasem prawdziwy62, ale najczęściej wyimaginowany, do kraju młodości. Józef I. Kraszewski napisał we wspomnieniach
o emigrancie, zarazem swym dawnym nauczycielu Hipolicie Klimaszewskim,
uniwersalne zdanie dotyczące nie tylko samego Klimaszewskiego, ale wielu mu
rówieśnych członków Wielkiej Emigracji: „Zmarł, nie zestarzawszy się, tym młodzieńcem, jakim opuścił swoją ukochaną ziemię”63. Przywołując współcześnie tę
opinię, badaczka emigracji E. Wichrowska określiła ten stan mianem „nekrofilii
antropologicznej”64. Abstrahując od nazbyt turpistycznego charakteru tego określenia, stan ten trzeba uznać za dość typowy i uniwersalny. Powrót we wspomnieniach do młodości jest dość powszechnym elementem świadomości starszych
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Być może taka otwartość była też pochodną ówczesnego stosunku do ciała. Także młodsi emigranci dość chętnie pisywali o swoich kłopotach fizjologicznych (por. A. Witkowska,
op. cit., s. 198). Równie bezgraniczna była szczerość w opisach najbardziej intymnych kłopotów zdrowotnych zawarta w korespondencji Z. Krasińskiego, por. np. Z. Krasiński, Listy do
Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, oprac. Z. Sudolski,
t. 1, Warszawa 1988, s. 576.
58
Chorobliwe parcie na stolec, będące jednym z objawów zapalenia żołądka lub raka odbytu.
59
List J. Lelewela do S. Gałęzowskiego, Bruksela, 22 II 1861, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 481.
Wcześniej też skarżył się innym korespondentom na różne swoje dolegliwości, zob. ibidem,
s. 328, 431, 440.
60
S. Witwicki, Listy do Józefa Bohdana Zaleskiego, wyd. D. Zaleski, Lwów 1901, s. 101 i 122.
61
Por. J. U. Niemcewicz, op. cit., s. 169, 254, 371. Dzienniki Niemcewicza nie były skierowane
w próżnię i nestor emigracji spodziewał się bez wątpienia szerokiego grona czytelników, od
bratanków począwszy.
62
Tylko bardzo nielicznym emigrantom udało się, najczęściej po ogłoszeniu w 1856 r. amnestii, wrócić do ojczyzny.
63
J. I. Kraszewski, Hipolit Klimaszewski. Ze wspomnień J. I. Kraszewskiego, „Przegląd Literacki”
dodatek do „Kraju” 1888, nr 40.
64
E. Wichrowska, Hipolit Klimaszewski..., s. 145.
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ludzi65. „Bracia, ciało tylko moje pozostaje za ojczyzną, myśl, duch mój są wciąż
w Polsce i łączą się z wszystkiem, co dla niej żyje i czyni” — pisał też Kantorbery
Tymowski66.
Równoległe życie we wspomnieniach starszych emigrantów wyróżniał bardzo
silny element tęsknoty nie tylko za czasem minionym, bliskimi z młodości, ale też
za Ojczyzną, tą małą najczęściej, ale i tą wielką — niekiedy:
Boże–ż mój, Boże! Łzami modlę Ciebie
Jak umrę, daj mi Ukrainę w niebie!67

Ta strofka wiersza Bohdana Zaleskiego oddaje tęsknotę większości emigrantów.
Znamienne, że ów dwuwiersz wyryto także na grobowcu poety68.
Tęsknoty za krajem młodości czasem przybierały kształty czysto materialne —
marzenia o zapachu polskich potraw, łąk wokół rodzinnego domu69 czy dotyku
grudki polskiej ziemi, płótna, z którego matka uszyła koszule podarte na emigracji
na nice70.
Plany powrotu do Polski snuł więc niemal każdy emigracyjny senior, ale najczęściej spełniały się one jedynie w wyobraźni, pojawiając się w rozmowach, dywagacjach, wspomnieniach czy korespondencji.
Nie bez znaczenia dla poczucia starzenia się emigracyjnej wspólnoty było też pojawianie się od lat 40., a szczególnie po 1848 r., nowej fali „młodej” emigracji, która
brutalnie uświadamiała starszym kolegom upływ czasu, nadchodzącą zmianę warty
i marginalizującą się pozycję „starej” emigracji w oczach Kraju. Zaledwie trzydziestoośmioletni Feliks Wrotnowski w liście do Ignacego Domeyki pisał o nadciągającej młodej fali: „Nowa generacja podrosła, zazieleniała jak obca nieznajoma roślina;
z trwogą przychodziło patrzeć jak zakwitnie, jaki owoc wyda, bo niektóre gałązki
wojażerskiemi dyliżansami przywiezione na zachód, najczęściej kiepską wróżbę czyniły”71. To poczucie odchodzenia miało też swój semantyczny wymiar — od 1846 r.
emigracja polistopadowa otrzymuje przymiotnik „stara”.
Narastanie problemu starości i niedołężności w środowisku emigracyjnym widać też dobitnie po zmieniającym się profilu powstających na emigracji instytucji
charytatywnych. W 1835 r. w statucie nowo powstałego Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich zapisano jako jeden z celów: „chronić, tych, których wiek lub
choroby czynią niezdolnymi do jakiejkolwiek pracy”72. Poprzedzały go jednak liczne inne, bardziej palące zadania. Już jednak w dziesięć lat później pojawiła się potrzeba powołania oddzielnej instytucji zajmującej się przede wszystkim starymi, sa-
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Por. m.in. B. Bugajska, Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne, Szczecin
2012, passim.
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Kantorberego Tymowskiego posła ziemi częstochowskiej, wolnomularza i poety listy krajowe i emigracyjne, oprac. E. Wichrowska, Warszawa 1999, s. 109.
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Cytat z wiersza B. Zaleskiego, U nas inaczej, [w:] idem, Poezje, t. 1, Poznań 1841, s. 73. Naturalnie dla Zaleskiego pojęcia „Ukraina” i „Polska” były wówczas jednoznaczne.
68
Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre..., s. 3.
69
M. Gorecka, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu, Kraków
1897, s. 39.
70
J. Słowacki, Pamiętniki: Listy do matki..., s. 70.
71
Cyt. za W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza..., t. 3, Poznań 1894, s. 105.
72
Premier Compte Rendu..., s. 5.
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motnymi, chorymi weteranami. W ten sposób powstała szczególna placówka, jaką
był dom św. Kazimierza73. U zarania jego powstania leżał koncept, rodem z myśli
rewolucyjnej, łączenia pod jednym dachem starców z nieletnimi sierotami. Dzieci
miały nieść pociechę seniorom, ale i uczyć się od nich.
Pod koniec lat 50. i na początku 60., wraz z niedołężnieniem starej emigracji problem zaczął być jeszcze bardziej palący. „Z każdym dniem przybywa starców niemogących już pracować, przybywa sierot po coraz częściej umierających”74 — zapisano w statucie powołanej wówczas ważnej emigracyjnej instytucji stowarzyszenia
podatkowego, które zyskało nazwę instytucji „Czci i chleba” — od rzeczy, których
w emigracji brakowało najbardziej.
W latach 60. starość emigracyjna była już więc powszechna — po pogrzebie
Franciszka Ryttla w styczniu 1861 r. B. Zaleski zapisał: „Po kazaniu i nabożeństwie
obejrzałem się na prawo, na lewo i poza siebie. Kilkanaście lub kilkadziesiąt siwych
głów śród czarnych i płowych, śród zielonego niby zagajnika tu i ówdzie próchniejący pień. Ostatni z mego pokolenia i nad wyraz zachmurzyło mi się w duszy”75.
Wielka Emigracja wchodziła w nową fazę — najważniejszym problemem egzystencjalnym stała się dla niej wówczas paradoksalnie śmierć. Korespondencje
między emigrantami czy z Krajem zaczynały się od listy zmarłych znajomych76,
emigracyjne wydawnictwa pełne były nekrologów i wspomnień o tych, którzy odeszli. Te śmiertelne wyliczanki są wspólnym motywem dla wszystkich — biednych
i bogatych, samotnych i cieszących się ciepłem domowego ogniska. Bardziej zindywidualizowana była wizja ostatnich chwil i śmierci. Ta w znacznej mierze zależała
od sytuacji życiowej: „łatwo być żwawym mając 60 000 renty” — pisał Lelewel77.
Przeważająca część emigracji nie miała takiej renty, żwawa więc nie była, a co więcej
coraz rozpaczliwiej szukała opieki na ostatnie chwile i martwiła się o pochówek.
Stąd dobijanie się o miejsce w domu św. Kazimierza.
O śmierci rozprawiano zazwyczaj trzeźwo, praktycznie: „Przechodząc przez targ
kwiatów, kupiłem cytrusowe drzewko, w zamyśle, by na mogile mojej posadzone
było” — zanotował J. U. Niemcewicz w swym dzienniku któregoś dnia obok wiadomości politycznych i stałych utyskiwań na pogarszający się stan zdrowia78. Dramatycznie trzeźwo przywoływał też w kontekście własnej osoby polskie przysłowie:
„przyszedł marzec, poszedł starzec”79. Równocześnie Niemcewicz czytał też filozofów
klasycznych rozprawiających o śmierci — Sokratesa i Owidiusza80. Czasami zgoła marzył o śnie wiecznym81. Nie brak mu jednak było i dramatycznie bolesnych rozmyślań:
Wchodząc do ogrodu, postrzegłem na drodze dość sporego ptaszka, nieżywego
spłaszczonego. Gdym go końcem kija podniósł, jakież było moje zadziwienie zna-
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Najpełniej dzieje Zakładu św. Kazimierza i jego pensjonariuszy przedstawił J. Szczepański,
op. cit., passim.
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Stowarzyszenie podatkowe. Akt założycielski, (ulotka), s. l., s. a., s. 2.
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List J. B. Zaleskiego do Z. Zaleskiej, 31 I 1861, [w:] J. B. Zaleski, Korespondencja, wyd. D. Zaleski, t. 4, Lwów 1903, s. 69.
76
J. Lelewel do S. Gałęzowskiego w Paryżu, Bruksela, 7 X 1860, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 464.
77
J. Lelewel do W. Zwierkowskiego w Paryżu, Bruksela, 17 III 1853, [w:] ibidem, s. 147.
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J. U. Niemcewicz, op. cit., s. 21.
79
Ibidem, s. 59.
80
Ibidem, s. 240.
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Ibidem, s. 184.
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leźć pod nim kupę robaków białych, na pół cala długich, żywo ruchających się.
Skądże się one wzięły, jeżeli nie z zepsutego ciała ptaszka; tak i robaki z ciał ludzkich, takie są koleje tworów żyjących corruptiunives generatio alterias82.

Za tymi z pozoru spokojnymi, obiektywnymi refleksjami krył się zapewne lęk
i niepokój egzystencjalny, wywołany odwiecznym pytaniem o to, co jest po drugiej
stronie. Myśl o nieuchronnym kresie życia wyostrzała jednak niepokoje i poczucie
osamotnienia. Poważne lęki i stresy wywoływała też obawa o los pamiątek i nieruchomości zebranych przez lata z ogromnym wysiłkiem: „A co z naszymi rupieciami
będzie po nas? Może przepadną?” — pisał ten w powszechnym mniemaniu trzeźwy
abnegat Joachim Lelewel83. Ostatnie tygodnie życia zapełniały mu nieustanne troski
o wysłane do biblioteki wersalskiej–wileńskiej paki z jego książkami. Obawiał się,
że złożone na Batignolle’u pleśnieją, niszczejąc od miesięcy nierozpakowane, duszą
się, a on pół żywy martwi się tym i dręczy, przygotowując do ostatniej podróży84.
Najwięcej emocji wywoływał jednak pochówek. Pierwsze wstrząsające doświadczenie związane z okolicznościami śmierci na emigracji wspólnota przeżyła
w 1838 r. Zmarł wówczas, dodajmy w ubóstwie, gen. Antoni Wroniecki. By uroczystości pogrzebowe odbyły się godnie, a zasłużony generał mógł spocząć w grobie
wykupionym „na wieczność”, a nie w tymczasowym85, który po określonym czasie
zostałby zniwelowany, emigranci musieli przeprowadzić składkę86. Mimo jej szerokiego nagłośnienia i wsparcia autorytetem trzech generałów — Juliana Sierawskiego, Stanisława Gawrońskiego i Henryka Dembińskiego, zrazu pełnej kwoty nie
udało się uzbierać87. To doświadczenie sprawiło, iż wielu emigrantów usiłowało
jeszcze za życia zatroszczyć się o własny pochówek. Myślano o nim, zbierano jeśli to
było możliwe fundusze, jak opisywał swe starania pod koniec życia Lelewel:
W przewidzeniu przeniesienia mego domicile na St. Gilles [cmentarz na przedmieściach Brukseli — M. K.], przyrządziłem odzież i fundusze, a burmistrz stolicy
Brukseli zajmuje się rozporządzeniem, aby nie zaszły jakie przeszkody ze strony formalności, podniesione bądź przez curé [proboszcza — M. K.], bądź przez
fossoyera [grabarza — M. K.]. Przy swobodzie tutejszej księża pełno skandalów
pogrzebowych wyrządzają88.

Nota bene całe te trudy na nic się nie zdały, sędziwy historyk zmarł bowiem w Paryżu i tam został pochowany.
Większość samotnych emigrantów nie była jednak w stanie ze swych skromnych
funduszy zawczasu uzbierać „funduszu pogrzebowego”. Prześladowała ich raczej
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Ibidem, s. 104.
J. Lelewel do L. Chodźki w Paryżu, Bruksela, 7 III 1860, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 440.
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J. Lelewel do E. Januszkiewicza w Paryżu, Bruksela, 29 II 1860, [w:] J. Lelewel, Listy...,
s. 437–438.
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Z tego typu grobu po jakimś czasie kości były wydobywane i wrzucane razem z innymi do
wspólnego głębokiego dołu, por. A. Giller, Józef Reitzenheim, [w:] Wieniec pamiątkowy półwiekowej rocznicy powstania listopadowego obchodzonej 29 listopada 1880, Album Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1881, s. 401.
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„Kronika Emigracji Polskiej” 7, 1838, s. 386.
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J. Lelewel do S. Gałęzowskiego w Paryżu, Bruksela, 7 IV 1859, [w:] J. Lelewel, Listy..., s. 407.
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wizja „pospolitej jamy nie pokrytej prawie ziemią, aż póki ona nie napełni się zmarłymi. To jest okropny widok!!! I jak smutno być musi Polakowi — widzieć zawczasu, że tam w konfuzji kiedyś będzie spoczywać”89.
Oczywiście emigracyjne pochówki bywały rozmaite. Po śmierci Juliusza Słowackiego udało się z zebranej przez niego sumy wykupić grób, zapłacić koszty
skromnego pogrzebu i postawić niewielki pomnik90. Jednak ból i poniżenie ostatniej
drogi do wspólnego grobu–dołu było doświadczeniem wielu polskich żałobników,
trudno więc, by nie wpływało na ich uczucia w ostatnich chwilach. Z myślą o tych
wszystkich opuszczonych, zbiedniałych, poniżonych i zapomnianych Słowacki napisał przejmujące słowa:
Ale Ty, Boże! który z wysokości
Strzały Twe rzucasz na kraju obrońce,
Błagamy Ciebie przez tę garstkę kości,
Zapal przynajmniej na śmierć naszą — słońce!
Niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bramy,
Niechaj nas przecie widzą — gdy konamy91.
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A. Domański do K. Kniaziewicza, Paryż, 22 IV 1842, cyt. za A. Witkowska, op. cit., s. 137.
Polacy pochowani na cmentarzu Montmartre..., s. XXIX.
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Starość polityczna jako zjawisko społeczno–kulturowe
na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego*

W

dniu 29 grudnia 1809 r. w swoim warszawskim pałacu przy Krakowskim
Przedmieściu w wieku 73 lat zmarł Stanisław Małachowski, prezes Senatu
Księstwa Warszawskiego. Ta smutna okoliczność dawała okazję do złożenia publicznego hołdu powszechnie szanowanemu mężowi, jeszcze za czasów przedrozbiorowych chodzącemu w glorii „polskiego Arystydesa”, jedynego w swoim rodzaju współczesnego wzorca cnót obywatelskich. Z tej okazji głos zabrał francuski
rezydent Jean Charles Serra, który na łamach „Gazety Warszawskiej” opublikował
otwarty list (w polskim tłumaczeniu), starając się wczuć w miejscowe nastroje:
[...] obecność męża sprawiedliwego jest podnietą do czynienia dobrze, hamulcem
do wstrzymywania od złego, jest to żyjący ster, który kieruje rządzących, jest to
magistratura dobroczynności, która zasłania i broni rządzonych. Ach pewne są rękojmie pomyślności ojczyzny waszej, życzyć należało, żeby Stanisław Małachowski
mógł był dłużej sprawować tę wielką władzę, którą mu wyższość cnót jego nadała1.

Ze względu na fakt, że było już po uroczystościach pogrzebowych, w tym samym numerze zamieszczono również treść mowy wygłoszonej przez ks. Adama
Prażmowskiego, „złotoustego” kaznodzieję i proboszcza stołecznej katedry św. Jana
Chrzciciela. Przyszły biskup płocki podkreślał: „już na koniec stargane siły radziły
mu spokojność, ojczyzna dalszych nie wymagała ofiar, rząd się ustalił, na usilne
prośby Król go od pracy uwolnił [...] i na wysoką prezesa Senatu podniósł dostojność. Przestał Małachowski być czynnym, lecz nie przestał kochać ojczyzny”2.
Przywołane wypowiedzi, dotyczące co prawda jednego konkretnego senatora, zwracają uwagę na szczególny aspekt „warszawskiego” urzędu senatorskiego
w ogóle — bezczynność determinującą wyniesienie. W prezentowanym artykule
chciałbym dokonać krótkiej analizy właśnie tego aspektu publicznej kondycji senatorów — ich swoistego honorowego wykluczenia. Z pozoru może się to wydawać

* Niniejszy tekst stanowi efekt moich kilkuletnich badań nad Senatem Księstwa, których podsumowaniem jest książka: M. Getka–Kenig, Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno–politycznej Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2013.
1
„Gazeta Warszawska” 6 I 1810, nr 2 (dodatek).
2
Ibidem.
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mało związane z tematem całego tomu, ale moim zdaniem jest jednak wręcz przeciwnie. Starość stanowi dla mnie metaforę senatorstwa jako takiego, gdyż senatorowie to w moim przekonaniu „starcy” nadwiślańskiego świata politycznego (nota
bene zgodnie z łacińskim źródłosłowem), wraz z nominacją osiągający zasłużoną
„metę, na której się kariera kończy”3, wchodząc w ostatni i zarazem dożywotni etap
ich „zawodu” publicznego. Świadomie podchodzę więc do społeczno–kulturowego
zjawiska starości w dość nietypowy sposób, uwypuklając inny wymiar omawianego w niniejszej książce zagadnienia.
W pierwszym rzędzie należałoby zaprezentować formalne podstawy, które określały wyniesioną pozycję senatorów w przestrzeni publicznej4 Księstwa
Warszawskiego. Senat został powołany na mocy konstytucji nadanej przez Napoleona 22 lipca 1807 r. i traktowanej jako fundament „wskrzeszenia” państwa
polskiego5, możliwego dzięki porozumieniu francusko–rosyjskiemu z Tylży. Jak
zapisano w tejże ustawie zasadniczej, Senat stanowił pierwszą z dwóch izb sejmu głównego, której członkowie, zgodnie z przedrozbiorową tradycją dzielący
się na wojewodów i kasztelanów6, byli mianowani dożywotnio przez króla–księcia. Zadaniem Senatu było sankcjonowanie ustaw przegłosowywanych wcześniej
w Izbie Poselskiej. Odrzucenie uchwały miało na celu uniemożliwić (a przynajmniej utrudnić) wprowadzenie w życie wadliwego prawa, w formie projektu zgłaszanego na samym początku przez Radę Stanu, bezpośrednio podlegającą monarsze i stanowiącą integralny element struktur rządowych (izby były bowiem
pozbawione kompetencji w zakresie inicjatywy ustawodawczej)7. Co prawda,
zgodnie z konstytucją król–książę i tak mógł ostatecznie ogłosić taką ustawę („pomimo pobudek uchwały Senatu”), czyniąc nowe prawo „natychmiast obowiązującym”. Filozofia władzy w napoleońskiej rzeczywistości wykluczała bowiem możliwość ograniczania politycznej swobody monarchy przez jakiekolwiek czynniki
zewnętrzne. Niemniej jednak, oficjalnym parlamentarnym zadaniem senatorów,
uzasadniającym ich obecność w systemie legislacyjnym, była odpowiedzialność za
dotrzymywanie wierności literze konstytucji w życiu politycznym, a więc tym samym trwanie na straży „wskrzeszonego” bytu nadwiślańskiego państwa. W tym
3

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja S. Wodzickiego. Listy od różnych osób z lat 1812–1840,
sygn. 11655/II, List I. Miączyńskiego do S. Wodzickiego, 1 X 1817, s. 164. Cytat pochodzi
z nieco późniejszego okresu i odnosi się do senatorów Królestwa Polskiego, których sytuacja
była pod tym względem dość analogiczna.
4
Pod pojęciem „przestrzeni publicznej” rozumiem sferę funkcjonowania i społecznego oddziaływania instytucji „publicznych”, a więc państwowych (bezpośrednio związanych z instytucjami władzy — dlatego instytucją „publiczną” w owym czasie był zarówno Senat, jak
i Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk).
5
Prezydent Warszawy, Stanisław Węgrzecki, określił konstytucję 1807 r. jako „zakład naszego bytu, pomyślności i wzrostu”, zob. „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1 XI 1808, nr 88.
6
Członkami Senatu byli ponadto z urzędu biskupi diecezjalni. Niniejsze opracowanie dotyczy
jednak wyłącznie senatorów świeckich. Trudno bowiem nazywać biskupów „emerytami”.
7
Senat miał prawo odmówić sankcji uchwałom izby poselskiej w przypadku: „1) jeżeli prawo
uchwalone nie było podług formalności przepisanych konstytucją lub jeżeli obrady zdarzonym gwałtem jakim zamieszane zostały; 2) jeżeli mu wiadomo, że prawo nie było przyjęte
większością głosów; 3) jeżeli senat uznaje, że prawo jest przeciwne albo bezpieczeństwu kraju, albo przepisom niniejszej ustawy konstytucyjnej [wyróżnienia M. G. –K.]”.
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układzie król–książę i tak podejmował ostateczną decyzję, gdyż z racji pełnionej
funkcji miał niejako oczywistą skłonność do słuszności8. Z racjonalnych względów senatorowie mieli go jednak wspierać w tym zakresie, doradzając na etapie
dochodzenia do ostatecznej rezolucji. Legislacja zaczynała się i kończyła na królu–księciu, chodziło jednak o to, aby po drodze uniknąć błędów, wynikających
z czysto ludzkiej niedoskonałości — „ku dobru i pomyślności Księstwa Naszego
Warszawskiego”, aby zacytować formułę nominacyjną.
Nie był to jedyny obszar publicznej działalności senatorów. Mieli oni bowiem
również bezpośredni wpływ na skład Izby Poselskiej. Ich kontroli podlegały listy
uprawnionych do głosowania na zgromadzeniach gminnych, którzy, cytując konstytucję, należeli do grona „rękodzielników i majstrów warsztatu, tudzież kupców,
mających fundusz w sklepie, magazyn lub fabrykę, czyniące w kapitale 10 000 złp.
[...] obywatelów znakomitych talentami, wiadomościami i przysługami uczynionymi, bądź kunsztom, bądź handlowi”. Była to grupa dość liczna i w przeciwieństwie
do innych (jak właściciele nieruchomości, wojskowi oraz księża), pozostająca poza
bezpośrednią kontrolą organów rządowych. Senat wydawał się więc właściwą instytucją mogącą wziąć ich pod swoje skrzydła. Co więcej, senatorowie mieli również
prawo zgłaszać uwagi w odniesieniu do list wszelkiego rodzaju wyborców biorących udział w zgromadzeniach gminnych. W razie dostrzeżenia, „iż się w ułożenie
[...] wcisnęło jakie nadużycie”, nakazywali sporządzenie ich od nowa9.
Konstytucja zapewniała więc Senatowi zdecydowanie eksponowaną pozycję,
podnosząc go do roli symbolicznego stróża praworządności. Jak podkreślał uczestnik drugiego sejmu Księstwa w roku 1811: „Naród [...] zna wielkość ich przeznaczenia. Oni są Stróżami Praw i Przywilejów Narodowych, oni przestrzegają dobra
i skutku stanowiących się Praw, czynią postrzeżenia nad Uchwałami Sejmowymi
pod Ich sankcją przechodzącymi, oni są pierwszą Narodu Tarczą, oni jego krzywd
dopominać się obowiązani, oni trzymają równowagę między Rządem a Narodem”10.
Współcześni odczuwali jednak pewien niedosyt i dążyli do poszerzenia uprawnień
Senatu, wzmacniających jego wpływ na bieżące sprawy „wskrzeszonego” państwa. Co znamienne, żaden ze znanych projektów zmian nie dotyczył kompetencji
stricte parlamentarnych, które zapewne uznawano za satysfakcjonujące. Skupiano
się na poszerzaniu zakresu działań Senatu jako stróża „wolności obywatelskiej”.
Proponowano, aby uczynić z niego swego rodzaju najwyższą instancję odwoławczą, strzegącą mieszkańców przed nadgorliwością organów rządowych — „straż
osobistego bezpieczeństwa”. Niewinne osoby aresztowane bez sądu, jak i autorzy,
którym zabroniono publikacji pod zarzutem działania na szkodę państwa, mogliby
odwoływać się do Senatu, który opiniowałby takie podania, przedkładając je królowi–księciu do ostatecznej decyzji. Pragnąc wzmocnić swoje kompetencje doradcze,

8
Pod tym względem szczególnie charakterystyczna wydaje się poetyka sejmowych wypowiedzi reprezentantów rządu, którzy niedwuznacznie sugerowali jedność interesu narodu
i monarchy. W „majestacie” króla–księcia, który „żyje duchem ze wszech miar szanownego narodu”, miała bowiem „najwyższa mieścić się reprezentacja narodowa”. Posiedzenie
z 23 XII 1811, [w:] Diariusze sejmów Księstwa Warszawskiego, z. 2: Dziennik posiedzeń sejmowych
w 1811 r., red. M. Kallas, „Teki Archiwalne” 19, 1982, s. 68 (autorem przywołanych słów był
minister sprawiedliwości Feliks Łubieński).
9
Na temat konstytucyjnej pozycji Senatu zob. M. Kallas, Konstytucja Księstwa Warszawskiego,
Toruń 1970, s. 118–121.
10
J. Godlewski, Głosy posła mariampolskiego na Sejmie roku 1811 w Warszawie miane..., s.l., s.a., s. 35.
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senatorowie proponowali wskrzeszenie przedrozbiorowej formuły tzw. rad senatorskich, czyli specjalnych wspólnych posiedzeń monarchy z senatorami. Ponadto
wysuwano pomysł nadania senatorom specjalnych kompetencji jako protektorów
wspomnianej grupy nieszlacheckich wyborców na zgromadzeniach gminnych. Zadaniem senatorów byłoby odbieranie próśb i petycji „od tej tak użytecznej”, a dotąd
niezbyt docenianej „klasy obywateli”, następnie zaś protegowanie ich u monarchy.
Jeszcze dalej sięgały myśli Hugona Kołłątaja, który proponował przekazanie Senatowi kompetencji ministerstwa sprawiedliwości, roli sądu kasacyjnego oraz instancji rekomendującej kandydatów na „urzędy i funkcje sądowe”11.
Jak widać, polityczna bezczynność senatorów wywoływała w omawianym okresie pewne kontrowersje. Chciano bowiem, aby polityczni „emeryci” wciąż mieli
szansę aktywnego służenia państwu, skoro zdecydowano się ich dożywotnio związać z jego strukturami na szczeblu „najpierwszego przy tronie dostojeństwa”12. Kołłątaj dosadnie stwierdził, że w ówczesnej postaci Senat „zdawał się być podobnym
do widma, które próżną okazałością bije w oczy”13. Zamierzano więc rozwijać jego
kompetencje zgodnie z kierunkiem, który sugerowała sama konstytucja, dająca podstawy do postrzegania senatorów w kategoriach „pierwszej Narodu Tarczy [...] trzymających równowagę między Rządem a Narodem”. Nieprzypadkowo przywołuję
tu schlebiające pierwszej izbie słowa posła mariampolskiego Józefa Godlewskiego,
jednego z najbardziej zagorzałych krytyków administracji rządowej. Odpowiednie
zreformowanie Senatu mogłoby uczynić z niego instytucję kontrolną wobec centralistycznego rządu, którego wszechwładza wywoływała sprzeciw wśród sporej
części miejscowych elit, nieprzyzwyczajonych do tego typu porządków14.
Abstrahując od pragmatycznego wymiaru tych starań, mających skutkować
zmianą ustalonego układu sił politycznych, warto zwrócić uwagę na ich głębszy
kulturowy kontekst. Jak można domniemywać, niechęć do bezczynności brała się
z silnie odczuwanego w owym czasie imperatywu służby wobec ojczyzny. Dlatego
też senatorska „emerytura” mogła być odbierana (dość paradoksalnie) jako upokarzająca dla zasłużonych patriotów, którzy wcale nie zamierzali zawieszać swojej działalności publicznej, nawet jeżeli z racji wieku nie byliby zdolni do stałego
urzędowego zatrudnienia (jak prezes Małachowski, który sam podał się do dymisji
z funkcji prezesa Rady Stanu). Zaszczyt senatorstwa mógł być nawet przez niektórych odbierany jako jednoznaczny brevet d’invalidité15, posługując się określeniem
generała Józefa Zajączka, broniącego się przed przymusową senatorską nominacją,
11

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt. BCz.), sygn. 5216, s. 337–339; Archiwum
Wybickiego, wyd. A. M. Skałkowski, t. 2, Gdańsk 1950, s. 253–254; Archiwum Główne Akt
Dawnych, Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, sygn. II/356, s. 1–6; W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, t. 2, Kraków 1905, s. 82–99. Zob. także: J. Dutka, Sejm
Księstwa Warszawskiego w świetle konstytucji i dekretów królewsko–książęcych, „Kwartalnik Historyczny” 84, 1977, s. 368–375.
12
Tymi słowami określił pozycję Senatu prezes Stanisław Małachowski, zob. BCz., sygn. 5216,
s. 337.
13
Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps 212,
s. 65v–66.
14
Jest rzeczą znamienną, że krytyki nie szczędzili systemowi nawet jego najwyżsi funkcjonariusze. Na temat współczesnego usposobienia wobec władzy rządowej zob. J. Czubaty,
Zalążek nowego bytu czy „nowy twór polityki arcy–Machiavela”. Księstwo Warszawskie w oczach
rządzących i rządzonych, „Wiek Oświecenia” 25, 2009, s. 11–27.
15
L. P. É. Bignon, Souvenirs d’un diplomate. La Pologne 1811–1813, Paris 1864, s. 119.
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zaproponowaną mu z inicjatywy wrogo do niego nastawionego księcia Józefa Poniatowskiego. Należy pamiętać, że w XVIII w. nawet najwyższe godności cywilne
i wojskowe, które wymagały stałego zatrudnienia, dzierżono z założenia dożywotnio. Magnaci, decydujący się z różnych przyczyn odstąpić swoje stanowiska i poświęcić się życiu prywatnemu, należeli do zdecydowanej mniejszości.
Wspominając o wpływie dawnych obyczajów na „warszawskie” realia, nie można zapomnieć o wielkim poważaniu, jakim senatorstwo cieszyło się w staropolskim
społeczeństwie16. Fakt, że Senat przed i porozbiorowy to dwie odmienne instytucje
nie wykluczał powszechnego przekonania o ich bezpośredniej historycznej ciągłości.
Istnienie tej tradycyjnie polskiej instytucji w Księstwie miało potwierdzać polskość
tylżyckiego tworu. Trudno się więc dziwić, że senatorowie kierowali się w swoich
działaniach ambicją, by ich działalność miała większe znaczenie. W dobie napoleońskich rządów, naznaczonych kultem brutalnej siły i bezkompromisowej dominacji
(której wyrazem był administracyjny centralizm) ambicja ta oznaczała chęć bezpośredniego, a nie tylko symbolicznego, udziału we władzy — możliwość aktywnego
kształtowania zamiast jedynie biernego dekorowania rzeczywistości.
Żadna z przywołanych zmian nie została jednak wprowadzona w życie, gdyż
pozostawała w sprzeczności z literą konstytucji, której Fryderyk August nie miał zamiaru (ani ze względu na szczególną potrzebę, ani interes własny) naruszać. W myśl
ustawy zasadniczej polityczna emerytura charakteryzowała się bowiem permanentną bezczynnością, od czasu do czasu przerywaną krótkimi momentami bezpośredniego zaangażowania w bieżące życie polityczne. Oprócz wspomnianej chęci pozostawienia władzy królewskiej (rządowej) możliwie swobodnego pola działania
oraz potrzebie dochowania wierności postanowieniom Napoleona, za pełnym zachowaniem konstytucyjnego status quo przemawiały co najmniej dwa dodatkowe
argumenty. Poważniejsze zaangażowanie senatorów w bieżące sprawy państwa
naruszałoby neutralny status Senatu, będącego jednym z filarów autorytetu władzy
królewskiej. Nadzwyczajna doradcza funkcja wynikała wszakże z politycznej bezczynności. Ponadto, to swoiste wykluczenie senatorów z życia politycznego dawało
możliwość umieszczania w Senacie tych wysoko postawionych dostojników, których z różnych względów władca chciał się pozbyć, a nie mógł ich otwarcie poniżyć
degradacją, mając na uwadze publiczny wizerunek rządu. Każda dymisja stanowiła
bowiem przejaw kryzysu politycznego i wystawiała na szwank monarchiczną nieomylność. Nominacja senatorska była natomiast prezentowana jako nadzwyczajna nagroda, z zasady przynosząca zaszczyt bez względu na okoliczności. W tym
miejscu chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że Napoleon zdecydował się powołać Senat w Księstwie przede wszystkim dlatego, że tego typu instytucja funkcjonowała
już przed rozbiorami. Chciał w ten sposób pozyskać sobie przychylność i wierność
Polaków, być może myśląc już wówczas o przyszłej wojnie z Rosją17. W granicach
16

Prestiż senatorstwa w XVIII w. wynikał bardziej z wielowiekowej tradycji niż z konkretnych przywilejów, które wiązały się z tym stanowiskiem. Były one raczej dość skromne, a polityczne znaczenie każdego senatora zależało przede wszystkim od jego własnej aktywności
i umiejętności wpływania na bieżącą sytuację w powiecie (w przypadku senatorów „drążkowych”), województwie oraz w skali całego państwa. Zob. J. Michalski, Problematyka polskiej
elity politycznej XVIII wieku, „Wiek Oświecenia” 5, 1988, s. 22–23.
17
Zob. M. Getka–Kenig, Księstwo Warszawskie a granice imperium Napoleona, [w:] „Granice”
i „pogranicza” w badaniach historycznych i antropologicznych, red. P. Figurski, M. Sas, Warszawa
2012, s. 63–70.
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Wielkiego Cesarstwa instytucja Senatu została ustanowiona jedynie we Francji, Królestwie Włoch oraz w Królestwie Hiszpanii (nigdzie jednak nie wchodziła w skład
parlamentu18). Wynikało to z faktu, że komplikowała ona proces legislacyjny i krępowała (chociażby w ograniczonym zakresie) decyzyjną swobodę monarchy. Z tego
powodu nad Wisłą należało uczynić wszystko, aby czysto propagandowa (w swojej
genezie) decyzja o wprowadzeniu Senatu nie tylko nie przynosiła szkody monarchicznemu centralizmowi, ale go wymiernie wzmacniała.
Warto przyjrzeć się bliżej także polityce nominacyjnej. Senat to wszakże nie tylko instytucjonalne ramy, ale i konkretni ludzie, których monarcha zdecydował się
przenieść na zaszczytną „emeryturę”. W przedmiocie wyboru senatorów konstytucja ograniczała monarchę tylko w jednym aspekcie — ich maksymalnej liczebności.
Początkowo przewidywano miejsce dla 12 dostojników świeckich, po sześciu wojewodów i kasztelanów. W wyniku przyłączenia Galicji Zachodniej, w 1810 r. granicę
tę podwyższono o osiem dodatkowych krzeseł, po cztery na każdą grupę. W nadzwyczajnych sytuacjach, podyktowanych chęcią wymuszenia na Senacie akceptacji
nowego prawa, władca miał prawo podwajać liczbę senatorów, zapełniając go przychylnymi sobie politykami. Pod względem doboru konkretnych nominatów król–
książę zachowywał pełną swobodę. Mógł nominować praktycznie każdego, kogo
tylko uznał za godnego wyniesienia na to dostojeństwo. Odznaczając się naturalną
słusznością w zakresie prawodawstwa, dlaczegóż miałby błądzić w „obiektywnej”
ocenie indywidualnych zasług? Wszakże zgodnie ze współczesną propagandą rządową, interesy narodu i „miłościwie panującego” władcy były tożsame.
Z oczywistych względów w krótkiej historii Senatu „warszawskiego” najważniejsze były pierwsze nominacje, ogłoszone w czasie wizyty króla–księcia nad Wisłą
w grudniu 1807 r. Stanowiły one bowiem punkt wyjścia dla kolejnych, wyznaczając
poziom, którego należało trzymać się w przyszłości. Honorowo wyższą godność wojewody przyznano wówczas wyłącznie byłym członkom Komisji Rządzącej, prowizorycznego rządu powołanego przez Francuzów na początku 1807 r. z myślą o administrowaniu Polską „na królu pruskim zdobytej”. W społeczeństwie politycznych
malkontentów, którzy od wieków przyzwyczajeni byli do pogardzania sternikami
nawy państwowej, komisarze nie znaleźli zbyt wielkiego uznania dla swoich wysiłków. Rodacy krytykowali ich za rozmaite niedociągnięcia i problemy organizacyjne, o które nie było trudno w ówczesnej sytuacji, zachowującej wszelkie cechy
stanu wojennego (przez znaczny okres ich urzędowania Francja wciąż prowadziła
wojnę z Rosją)19. Władze Księstwa oddawały im jednak hołd jako swoim bezpośrednim poprzednikom, którzy przygotowali grunt dla „wskrzeszenia” państwowości
polskiej20. Nominacja do Senatu miała więc przenosić w stan spoczynku poprzednią
generację, która wykonując swoje zadanie, przekazała najwyższą władzę w ręce kró-

18
Na zasadzie reliktu przeszłości senaty funkcjonowały jeszcze w mikroskopijnych tworach
państwowych, takich jak włoskie księstwo Lukki i Piombino oraz miasta–państwa Związku
Reńskiego.
19
Więcej na temat tego okresu zob. J. A. Goclon, „Polska na królu pruskim zdobyta”. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, Wrocław 1999.
20
Oprócz nominacji senatorskich najbardziej spektakularnym dowodem uznania dla ich
dokonań było zamówienie przez władze wielkoformatowego obrazu, przedstawiającego
Napoleona ustanawiającego Księstwo Warszawskie — cesarz został na nim ukazany w (wyimaginowanej) chwili przekazywania konstytucji komisarzom rządowym. Dzieło, którego
autorem był Marcello Bacciarelli, uzupełniło cykl scen historycznych w Sali Rycerskiej na
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la–księcia. Było to dość logiczne rozwiązanie, pozwalające godnie zamknąć określony historyczny etap przy równoczesnym zaznaczeniu ciągłości między stanem
„wskrzeszenia” a bezpośrednio poprzedzającym go „wskrzeszaniem”.
W liczbie pierwszych wojewodów znaleźli się jednak ludzie, którzy nie tylko symbolizowali wyjątkowy okres ostatnich miesięcy, lecz również dawną Rzeczpospolitą,
a w szczególności z rozrzewnieniem wspominany okres Sejmu Wielkiego. Przedrozbiorowe karty życiorysu miały niebagatelny wpływ na komisarskie nominacje, w następstwie zapewniające krzesła w Senacie. W tym gronie znaleźli się więc luminarze
wielkosejmowego obozu reform, niekoniecznie najwybitniejsi lub najbardziej głośni,
ale ci, którzy pod koniec 1806 r. ze szczególnym entuzjazmem wyrażali swoje poparcie dla cesarza Francuzów: wspominany już Stanisław Małachowski oraz Stanisław
Kostka Potocki, Józef Wybicki, Franciszek Ksawery Działyński i Piotr Bieliński (ten
ostatni niebędący wprawdzie w gronie sejmujących, ale piastujący w tamtym czasie
eksponowaną godność pisarza wielkiego koronnego). Jedynie Walenty Sobolewski
został uhonorowany niższą godnością kasztelana, a to ze względu na fakt, że jako
jedyny członek Komisji nie został do niej wybrany z woli Napoleona, lecz na wniosek
samych członków (jego pozycja mogła być więc postrzegana jako niższa, choć formalnie miał te same uprawnienia co reszta kolegów21). Dwa lata później wojewodą
mianowano również komisarza Ludwika Gutakowskiego, który dotąd pełnił urząd
prezesa Rady Ministrów i Rady Stanu. Jednak już w 1807 r. Fryderyk August miał
przewidywać dla niego senatorską przyszłość, zostawiając pustym „drugie” krzesło
senatorskie (każdy senator miał bowiem numer porządkowy)22.
W gronie pozostałych senatorów–nominatów roku 1807, których zaszczycono
godnością kasztelańską, znalazły się również trzy inne osobistości: Józef Radzimiński, Augustyn Gorzeński oraz książę Stanisław Jabłonowski. Pierwszy z nich był
jedynym w tym gronie senatorem przedrozbiorowym — wojewodą gnieźnieńskim.
Zasłużył się napoleońskiej Polsce, firmując swoim tytułem proklamację wzywającą
do pospolitego ruszenia w 1806 r. Ten napisany przez Wybickiego dokument miał
przyczynić się do wzmocnienia szeregów polskich żołnierzy, od których liczebności Napoleon uzależniał przyszłość zajmowanych przez siebie terenów dawnej
Rzeczypospolitej23. Radzimiński był właściwie jedynym przedrozbiorowym senatorem, który bardziej wyraziście zaistniał w przestrzeni publicznej na przełomie
1806 i 1807 r. (choć raczej w charakterze biernego „narzędzia” o symbolicznym znaczeniu niż aktywnego uczestnika). Gorzeński i Jabłonowski byli natomiast odpowiedzialni za delimitację Księstwa, a także wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu
między Warszawą a Dreznem. Należeli więc do tych nielicznych polskich urzędników, których monarcha miał okazję dobrze kojarzyć z imienia i nazwiska. O ile
w przypadku Radzimińskiego, będącego pozbawioną politycznych ambicji „pamiątką” przedrozbiorowej przeszłości, Senat wydawał się dość oczywistym przeznaczeniem, o tyle dwie pozostałe kreacje kasztelańskie wynikały raczej z braku
Zamku Królewskim w Warszawie. Zob. J. Polaczek, Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim,
Rzeszów 2005, s. 168–173.
21
J. Wybicki, Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego, Przemyśl 1883,
s. 216.
22
J. U. Niemcewicz, Pamiętniki o czasach Księstwa Warszawskiego (1807–1809), Warszawa 1902, s. 24.
23
Uniwersał miał również istotne znaczenie propagandowe. Przez odwołanie do staropolskiej formuły chciano przekonać polskie elity, że Napoleon rozpoczął dzieło „wskrzeszania”
Polski, por. J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011, s. 89–90.
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bardziej odpowiednich kandydatów na miejsca, które należało obsadzić. Wizerunkowa konieczność zadecydowała o odebraniu im szansy na bardziej aktywną służbę
w strukturach rządowych.
Wśród kolejnych nominatów część należała do tej samej grupy co komisarze
rządzący — w pewnym momencie zajęli tak wysokie funkcje, że po wypełnieniu
powierzonego zadania nie było dla nich innego godnego miejsca, jak tylko Senat
(przy braku wakatów na stanowiskach ministerialnych). Z tej przyczyny powołano
wojewodów: Tomasza Ostrowskiego, marszałka pierwszego sejmu Księstwa oraz
Stanisława Kostkę Zamoyskiego, prezesa rządu galicyjskiego z 1809 r. Pierwszy
miał już wówczas 74 lata oraz imponujący urzędniczy życiorys z okresu przedrozbiorowego. Przy dość skromnym pochodzeniu zdążył być kasztelanem czerskim,
a następnie podskarbim nadwornym koronnym24. Drugi skończył zaledwie 34 lata
i w gruncie rzeczy dopiero zaczynał swoją karierę publiczną, zawdzięczając galicyjską prezesurę nie osobistemu doświadczeniu, lecz historycznemu nazwisku,
niezrównanemu majątkowi oraz potężnym rodzinno–towarzyskim koneksjom, które czyniły go powszechnie akceptowanym przywódcą tamtejszego ziemiaństwa25.
Podobnie można interpretować nominację wojewódzką dla Aleksandra Potockiego,
którą został zaszczycony w momencie oficjalnie dobrowolnej (choć zapewne nieco
wymuszonej) dymisji ze stanowiska ministra policji26. Mniej więcej w tym samym
czasie swój rządowy resort opuszczał również Jan Węgleński, minister skarbu. Jednak jako skromny szlachcic bez koneksji i politycznego doświadczenia wszedł on
do rządu jako klient prezesa Rady Ministrów, a wyszedł z powodu niekompetencji.
Władca nie miał skrupułów, aby poskąpić mu senatorskich honorów. Przeznaczył
dla niego specjalnie utworzone z tej okazji stanowisko ministra stanu, bardziej synekurę niż realny urząd (bez jakichkolwiek określonych kompetencji)27.
Nieco odmienny charakter miały nominacje kasztelańskie z okresu po 1807 r.
W znacznej mierze obejmowały one sędziów, zarówno prezesów najwyższych
„warszawskich” instancji (np.: Ignacy Stadnicki, Jan Nepomucen Małachowski, Józef Jaraczewski, Feliks Czarnecki), jak również ich podwładnych, odznaczających
się wieloletnim doświadczeniem w służbie publicznej (m.in. Karol Wodziński). Wybór nie był rzecz jasna przypadkowy. Ze względu na prawno–ustrojową rolę Senatu „zawodowi” prawnicy byli tam jak najbardziej na miejscu. Nie chodziło jednak
24
Zob. T. Kizwalter, Ostrowski Tomasz Adam (1735–1817), [w:] Polski słownik biograficzny (dalej
cyt. PSB), t. 24, Wrocław 1979, s. 579–583. Choć był synem i wnukiem zwykłych urzędników
ziemskich, to już jako wielki dostojnik przyznawał się do wywodu od możnowładczego rodu
Rawiczów. Ostrowscy mieli tym samym należeć od „panów” z dziada pradziada pomimo
kilkusetletniej przerwy.
25
K. Ajewski, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775–1856, Warszawa 2010,
s. 476. Należy jednak pamiętać, że właśnie tak wysoka pozycja społeczna oznaczała, że Zamoyski miał wiele do stracenia w przypadku polsko–francuskiego niepowodzenia w wojnie
1809 r. Prezesura rządu była więc swego rodzaju nagrodą za odwagę.
26
Na temat okoliczności dymisji Potockiego zob.: B. Grochulska, Potocki Aleksander h. Pilawa
(1756–1812), [w:] PSB, t. 27, Kraków 1983, s. 756; J. Kita, Działalność publiczna Aleksandra Potockiego w czasach Księstwa Warszawskiego, [w:] Historia — Społeczeństwo — Gospodarka, red. S. Pytlas, J. Kita, Łódź 2006, s. 67–83.
27
Raport barona Bignona z 24 VI 1811, [w:] Instrukcye i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807–1813, red. M. Handelsman, t. 1, Kraków 1914, s. 356. Zob. też: K. Koźmian, Pamiętniki, t. 3, Wrocław 1972, s. 164; J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce,
t. 3, Poznań 1884, s. 380.
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wyłącznie o dobrą znajomość prawa. Według ówczesnych wyobrażeń sędzia powinien był przede wszystkim odznaczać się wrodzonym poczuciem sprawiedliwości,
zaletą o wiele ważniejszą w jego pracy niż biegłe rozeznanie w przepisach. Sama
cnota obywatelska miała prowadzić go do właściwych (sprawiedliwych) wyroków.
W omawianym okresie zaczynano co prawda podkreślać znaczenie profesjonalizacji
zawodów prawniczych, a także wymagać od kandydatów specjalnych egzaminów
i certyfikatów, weryfikujących przede wszystkim ich merytoryczną, a nie moralną
dyspozycję28. Wydaje się jednak, że staropolski wzorzec prawnika, a zwłaszcza sędziego, musiał wciąż dominować w powszechnej świadomości. Z urzędu był on
wzorem obywatela, dla którego Senat stanowił niejako naturalne przeznaczenie29.
W kasztelańskim gronie znalazł się również Franciszek Ksawery Zboiński, jedyny obok Radzimińskiego były senator Rzeczypospolitej (kasztelan płocki), który
zasiadł w Senacie Księstwa (nie licząc Ostrowskiego, który przestał być senatorem
jeszcze przed rozbiorami). Jednak w przeciwieństwie do wojewody gnieźnieńskiego zawdzięczał to wyróżnienie raczej nie swojemu przedrozbiorowemu tytułowi
(nad Wisłą ekskasztelanów był jeszcze wówczas dostatek), lecz wiernej służbie po
1807 r. Zanim wyróżniono go krzesłem, piastował funkcję prezesa Głównej Izby
Obrachunkowej, zajmującej się kontrolą finansów państwowych30. W gruncie rzeczy była to instytucja o dość analogicznych kompetencjach co Senat, który również
zajmował się kontrolą, choć innego rodzaju. Dlatego też, wraz ze swoją dobrowolną
dymisją Zboiński okazał się idealnym kandydatem na senatora. Wśród „warszawskich” kasztelanów pozostał jeszcze Onufry Kicki, który jako jedyny z nominatów
po 1807 r. nie sprawował żadnego urzędu z nadania władz napoleońskich. Jego
wyróżnienie należy traktować jako zadośćuczynienie za marszałkostwo sejmowe,
o które się starał, a w każdym razie był jednym z dwóch pewnych kandydatów31.
Laska znalazła się jednak w rękach jego konkurenta, Stanisława Sołtyka. Stała za
nim przemożna protekcja ministra sprawiedliwości, Feliksa Łubieńskiego, osobiście
zainteresowanego tą nominacją32. Kicki nie był jednak osobą, którą można było bezceremonialnie odstawić na bok. Jego rozliczne koligacje z wysoko postawionymi
osobistościami ówczesnego świata politycznego skutecznie to uniemożliwiały33. Senatorstwo okazało się więc w tym przypadku idealnym rozwiązaniem, pozwalającym honorowo zakończyć tę czysto polityczną rozgrywkę.
Tytuł niniejszego tomu jak najbardziej zachęca do podjęcia tematu wieku senatorów w momencie nominacji. Jak dotąd wspomniałem jedynie skrajne przypad28
Dekret królewski z 11 VII 1809, [w:] Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 1, Warszawa
1810, s. 298–312. Zob. też M. Kallas, Konstytucja Księstwa..., s. 158.
29
W Królestwie Polskim w latach 1815–1830 znaczna część nowo mianowanych senatorów
była wcześniej sędziami. Jedynie w pewnym stopniu można tę sytuację tłumaczyć faktem, że
ówczesna konstytucja obdarzyła Senat kompetencjami sądowniczymi. To raczej ich przyznanie wynikało ze świadomości konceptualnego powinowactwa między społeczno–politycznymi rolami sędziego i senatora.
30
R. Szawłowski, Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku, Warszawa 1999,
s. 41, 51.
31
Raport barona Bignona z 10 IX 1811, [w:] Instrukcye i depesze..., t. 1, s. 412.
32
T. Mencel, Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego 1758–1748, Warszawa 1952, s. 171–172.
33
Onufry Kicki związany był rodzinnie i towarzysko z tzw. koterią grzybowską, grupą krewnych skupionych wokół rodzin Gutakowskich, Sobolewskich i Grabowskich. Do jego najbliższych powinowatych zaliczali się Ludwik Gutakowski oraz Walenty Sobolewski.
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ki — siedemdziesięcioczteroletniego Ostrowskiego oraz o cztery dekady młodszego
Zamoyskiego. Siedemdziesiątkę przekroczyło jeszcze dwóch innych nominatów.
Reszta danych prezentuje się następująco: sześciu z ukończonym 60. rokiem życia,
dwóch z 50. oraz pięciu z 40. Co prawda łatwo zauważyć, że nie dysponujemy tu
danymi na temat ogółu senatorów34, jednak zebrane informacje pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych. Przede wszystkim, wydaje się, że wiek
biologiczny nie miał istotnego wpływu na politykę nominacyjną. Liczyły się zasługi
i wcześniej dzierżone funkcje, w niektórych przypadkach stanowiące wypadkową
nie tyle wieku, ile bardziej stażu aktywności publicznej.
Czy można jednak mówić, że perspektywa naturalnego biologicznego starzenia
się senatorów miała znaczenie przy podejmowaniu decyzji nominacyjnych? Na to
pytanie (postawione mi przez współredaktora niniejszego tomu, Andrzeja Szwarca) nie mam jasnej odpowiedzi nie tylko ze względu na fakt, że ustrój, którego Senat był integralnym elementem, przetrwał zaledwie kilka lat. Brakuje źródeł, które
dokumentowałyby, co na ten temat myśleli decydenci, odpowiadający za politykę
nominacyjną: król–książę wraz z najbliższymi mu dygnitarzami, a zwłaszcza, mającym tu najwięcej do powiedzenia, ministrem sekretarzem stanu. Wydaje mi się,
że z czysto pragmatycznych względów perspektywa długowieczności ogółu senatorów nie mogłaby się spotkać ze zbytnim entuzjazmem ze strony rządu. Senat
stawałby się przez to zbyt niezależny, a monarcha nie mógłby zmienić jego składu
ze względu na konstytucyjny limit (powołanie nadliczbowych senatorów, o których
wspomina konstytucja, oznaczałoby przyznanie się do poważnego politycznego
kryzysu, a tego monarcha z pewnością wolałby uniknąć). Co więcej, gdyby król–
książę zechciał zesłać kogoś na przymusową polityczną emeryturę, nie mógłby tego
uczynić od razu, będąc zmuszonym czekać na wakat. Z jednej strony, dożywotność
stanowiła kluczowy czynnik szczególnego prestiżu senatorskiej funkcji, na którym
w znacznej mierze opierał się autorytet całego „warszawskiego” reżimu. Jednak
z drugiej strony, dożywotność uniemożliwiała całkowicie nieskrępowaną swobodę
sterowania Senatem przez władcę. Stąd wynikało przywołane przeze mnie notoryczne niezadowolenie z jego politycznej pozycji, owa „próżna okazałość”, na którą
nie można było wiele poradzić, jeżeli chciało się pozostać wiernym idei „wskrzeszenia” państwa polskiego z łaski Napoleona (a innych „wskrzesicieli” w owym czasie
wszakże nie było).
Podsumowując, w moim przekonaniu rola Senatu, jako swego rodzaju emerytury dla wysoko postawionych osobistości życia publicznego, powinna być interpretowana jako integralny element społeczno–politycznego ustroju Księstwa Warszawskiego. Honorowe wykluczenie senatorów nie stanowiło jakiegoś ubocznego
produktu tego specyficznego systemu prawno–ustrojowego, lecz było mu potrzebne dla sprawnego funkcjonowania. Elitarna aktywność i bezczynność wzajemnie
się dopełniały. Fakt, że nie wszyscy potrafili zaakceptować tę sytuację, wynikał z jej
przełomowego charakteru. Instytucjonalne „zagospodarowanie” politycznych emerytów o tak wysokiej randze stanowiło bowiem oznakę kryzysu dotychczasowego
pojęcia służby publicznej jako powołania o charakterze dożywotnim.

34
Przy obecnym stanie badań nie sposób podać rocznej daty urodzin J. Radzimińskiego
i K. Wodzińskiego. Obaj uchodzili w okresie Księstwa za ludzi wiekowych, co jednak trudno
uznawać za konkretną wskazówkę.
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Życie ludzi starych
na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym

W

niniejszym artykule podjąłem się zdiagnozowania sytuacji ludzi starszych,
żyjących na przełomie XIX i XX w. pod trzema zaborami oraz w II Rzeczypospolitej. Ukażę jak mieszkańcy wsi, włościanie, stopniowo odchodzili od wzorców
kultury sterowanej tradycją — kultury postfiguratywnej w ujęciu Margaret Mead1 —
i przystosowywali się do realiów, w których dominujący stawał się wzorzec kultury
kofiguratywnej. W jaki sposób chłopi, nieznający świata poza własną wsią, otwierali
się na niego i jak owo otwarcie wpływało na postrzeganie osób w wieku starczym.
Zwracam też uwagę na: charakter zmian relacji społecznych w odniesieniu do seniorów, stosunek do tradycji, a także jak ogólnie kształtowały się stereotypy starca
i starości w środowisku włościańskim.
W badaniach wykorzystane zostały cztery podstawowe kompleksy źródeł: materiały etnograficzne, pamiętniki, literatura piękna, wreszcie wywiady z osobami
starszymi. Przeprowadziłem w sumie 34 wywiady z seniorami urodzonymi przed
1939 r. Moi rozmówcy wywodzili się ze środowiska wiejskiego. Większość zamieszkiwała Kujawy zachodnie i pochodziła z rodzin chłopskich. Zawdzięczam im charakterystykę realiów wsi okresu międzywojennego. Na początku kwestionariusza
badawczego znalazła się prośba o przedstawienie ogólnego funkcjonowania sfery
rodzinno–gospodarczej i opisanie warunków bytowych w domu. Następnie skupiłem się na problematyce wychowania, przy czym interesowało mnie także, jaką rolę
odgrywali w rodzinie wiejskiej dziadkowie. Kolejna część pytań dotyczyła postrzegania ludzi starszych w społeczności wiejskiej (w szczególności interesowało mnie
życie rodzinne seniorów i kwestie spadkowe). Następnie pytałem o życie codzienne
na wsi, a głównie jego aspekt publiczny i pojawianie się tam seniorów. Ciekawili
mnie też przemierzający wieś polską tego okresu wędrowni dziadowie (wśród których obok żebrzących inwalidów, biedaków byli też ludzie starsi — niekiedy dawni
gospodarze wygnani na żebraninę przez wyrodne dzieci). Wywiady były dla mnie
wzruszającym doświadczeniem. Ludzie starsi z ufnością opowiadali o swych przeżyciach, pamięcią sięgali czasów dzieciństwa, młodości, z rozrzewnieniem wspomi-

1

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studia dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, wstęp
W. Adamski, Warszawa 1978.
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nali dziadków. Zależało im, by należycie oddać wydarzenia, które zapamiętali i ich
koloryt. Szczególnie wyróżniał się tutaj ks. abp Ignacy Tokarczuk, człowiek, który
wiele przeżył; nadal pamiętam, jak bardzo był wdzięczny, że dzięki naszej rozmowie mógł opowiedzieć o czasach minionych, młodości spędzonej w swej rodzinnej
wiosce na Kresach. O sylwetkach starszych osób, jakie zapamiętał z dzieciństwa
z Rycerzewa, kujawskiej wsi, opowiadał też ks. kardynał Józef Glemp. Rejestrując
wspomnienia innych, starałem się skupić na ich doświadczeniu rzeczywistości, konkretnego historycznego czasu. Rozumiałem, że dzieląc się ze mną swoimi przeżyciami, chcą, by przez tę rozmowę przetrwało to, co było dla nich ważne. Można
powiedzieć, że dzięki wywiadom zdobywałem dostęp do innego świata. Swobodna
ekspresja wypowiedzi pozwalała skupić się na jej treści, przywoływanych wydarzeniach, sylwetkach ludzi, stanach emocjonalnych. Jak pisał Cliﬀord Geertz: „Nie
możemy przeżyć życia innych ludzi i źle jest próbować to czynić. Możemy tylko
słuchać, co oni sami mówią o swoim życiu poprzez słowa, obrazy i działania. [...]
Cokolwiek odczuwamy wobec życia innych osób, dochodzimy do tego dzięki zastosowanym przez nich środkom wyrazu, a nie dzięki jakiemuś magicznemu wtargnięciu do ich świadomości”2. Starałem się pamiętać, jak istotne są stosowane przez
moich rozmówców formy ekspresji w dialogu i uwzględnić, że wspomnienia wraz
ze sposobami ich artykulacji tworzą jedną niepodzielną całość.
Zastane oraz wywołane świadectwa epoki pokazują rzeczywistość bardzo złożoną i niejednorodną. Potwierdzają też dokonującą się w obyczajowości wiejskiej od
schyłku XIX w. po rok 1939 zmianę stosunku wobec osób starszych.
Warunki egzystencjalne na wsi polskiej w badanym okresie były trudne, szczególnie na przełomie XIX i XX stulecia w zaborach rosyjskim i austriackim. W latach
80. XIX w. zarejestrowano przypadki głodu w Galicji3. Podobnie było też w Królestwie Polskim. Obraz biedy na wsi Królestwa Polskiego u schyłku XIX w. potwierdzają relacje pamiętnikarskie, ukazał go również w powieści W Swojczy Adolf Dygasiński4. Kiedy brakowało pożywienia, istniejące produkty w pierwszej kolejności
dzielono między przedstawicieli średniego pokolenia i dzieci, a seniorzy otrzymywali swoje racje jako ostatni. Takie sytuacje prowadziły, jak to określa Andrzej
Chwalba, w pewnym sensie do skazywania starców na swoistą eutanazję — po prostu umierali oni z głodu, nie otrzymując wsparcia rodziny. O człowieku w wieku
starczym, który ciężko zaniemógł, powiadano po prostu: „Nażył się — wystarczy
mu”5. Okrutne traktowanie seniorów potwierdzają również teksty folkloru (szczególnie ludowe motywy Króla Leara); ich tragiczną dolę ukazuje też literatura piękna
(m.in. utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego, w tym powieść ludowa Historia Sawki; Władysława Reymonta, nowela Śmierć i powieść Chłopi; Jana Kasprowicza, wiersz
Król Lear z Biedaczewa). Wreszcie o wstrząsających kolejach życia ludzi starszych na
wsi donosiła też prasa (jak choćby „Gazeta Świąteczna” w relacjach o okrutnym
traktowaniu seniorów przez wyrodne dzieci). Starców nierzadko degradowano
2
C. Geertz, Zdobywając, doświadczając, autoryzując siebie, [w:] Antropologia doświadczenia. Z epilogiem Cliﬀorda Geertza, red. V. Turner, E. Bruner, przeł. E. Klekot, A. Szurek, Kraków 2011,
s. 393.
3
Badania Stanisława Szczepanowskiego z lat 80. XIX w. z dzisiejszymi standardami żywieniowymi propagowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia oraz ONZ zestawił Ludwik
Stomma, zob. idem, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 238.
4
A. Dygasiński, W Swojczy. Żywot poczciwego włościanina, wyd. 5, Warszawa 1925, s. 56.
5
A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2001, s. 107.
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wręcz do rangi dzieci. Potwierdzają to przysłowia np. Stary — jak dziecię6, Stary
do dziecinnej własności przychodzi7, U starego jak u dziecka płacz w pogotowiu (NKP,
STARY 127). Zrównanie doli osób starszych z dziećmi potwierdza też zakres zajęć
w gospodarstwie, którymi ich obarczano — pozostawanie seniorów wraz z wnukami, by strzegli domu, a także wykonywanie przez nich wymagających mniejszej
sprawności i siły czynności gospodarskich (jak pasanie bydła czy pilnowanie drobiu). Choć tradycja honorowała starców spaniem przy piecu, czyli w najcieplejszym
miejscu domu, dochodziło też do sytuacji, w której seniorzy spali w nieogrzewanych izbach domowych lub nawet w osobnych pomieszczeniach gospodarczych.
Zdarzało się też, że w rodzinach dochodziło do rękoczynów, niekiedy wyganiano
seniorów, by szli w świat żebrać. To ostatnie zjawisko rejestrowano głównie na wsi
galicyjskiej i rosyjskiej, rzadziej spotykano je w zamożniejszym i bardziej zaawansowanym cywilizacyjnie zaborze pruskim.
Starcy pogardzani i szykanowani w realnym życiu zyskiwali przewagę w porządku symbolicznym, reprezentowali bowiem to, co Victor Turner, brytyjsko–amerykański antropolog, określał jako communitas — swobodną antystrukturę, uwidaczniającą się najwyraźniej w sytuacji liminalnej8. Dzięki temu seniorom przypisywano
atrybuty sakralne — wiedząc, że są bliscy śmierci, uważano ich za przedstawicieli
zaświatów, którzy potrafią sprowadzić pomyślność na gospodarstwo i rodzinę.
Realia społeczności wiejskiej zmieniły się podczas I wojny światowej, kiedy to
działania wojenne dotknęły szerokich rzesz chłopów, a często do tej pory jeszcze
izolowana wieś pod wpływem wydarzeń wojennych otworzyła się szerzej na świat.
Z kolei okres dwudziestolecia międzywojennego przyniósł najpierw w latach 20.
(poza hiperinflacją) czas koniunktury na produkty rolne, a następnie w latach 30.
XX w. silny wpływ tzw. wielkiego kryzysu. W obliczu panującej biedy spotykano
wciąż przypadki złego traktowania seniorów. Zdarzało się, choć rzadziej niż poprzednio, umieszczanie ich w pomieszczeniach gospodarczych. Międzywojnie to
również okres upowszechniania się na wsi miejskiego stylu życia, mody na to, co pochodziło z miasta. W epoce tej rozpowszechniała się też miejska obyczajowość, która
na wieś docierała głównie za pośrednictwem migrujących do miast przedstawicieli
młodszego pokolenia, przez popularyzację treści miejskich w prasie, zacieśnianie
więzi z mieszczaństwem i naśladownictwo wypracowanych przez nie wzorców życia. „Zachodni” styl życia szerzyli też przyjeżdżający z zagranicy emigranci sezonowi i utrzymujący kontakty z krajem (przez korespondencję, wizyty) emigranci stali.
Stopniowo do seniorów na wsi dochodziło to, że ich dzieci mają prawo do własnej
odmiennej drogi życiowej (co typowe jest dla kofiguratywnej formacji kulturowej
w ujęciu M. Mead). Średnie i młodsze pokolenia chłopów coraz częściej podważały
model kultury tradycyjnej. Źródła — szczególnie pamiętnikarskie — poświadczają
wzrost liczby i nasilenia konfliktów między generacjami, sporów o to, co zachować
z dotychczasowej tradycji i uznać dla niej za najważniejsze (np. jakie potrawy jadać,
w jakim domu mieszkać, jak wychowywać dzieci, pracować, bawić się itp.).
6
O. Kolberg, Przysłowia, Warszawa 1977 (dalej cyt. OK, nazwa działu i numer w klasyfikacji),
STARY, nr 25.
7
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło Samuela Adalberga
opracował zespół pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego, t. 1–4, Warszawa 1969–1978 (dalej cyt. NKP,
nazwa działu i numer w klasyfikacji), STARY, nr 122.
8
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005, s. 35.
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W interesującym nas tu okresie przełomu XIX i XX w. oraz dwudziestolecia
międzywojennego obserwujemy wzrost liczby seniorów (osób mających powyżej
60 lat). Na przełomie XIX i XX w. było ich w społeczeństwie 6,3%, podczas gdy
w 1931 r. odsetek ten wzrósł już do 7,9%9. Przeciętna długość życia chłopców na wsi
była krótka, na przełomie XIX i XX w. wynosiła 33,1 lat, dziewczynek zaś 35,4 lata,
w 1931 r. dla chłopców były to już 48,2 lata i 51,4 lat dla dziewczynek10. Na przełomie interesujących nas stuleci za osobę starą uważano już człowieka w wieku 50 czy
60 lat. Z kolei w okresie dwudziestolecia za granicę starości z reguły przyjmowano
przekroczenie 60. roku życia. Główną cezurą starości było przejście na dożywocie
i przekazanie gospodarstwa potomstwu. Kobiety, często młodsze od mężów, odpowiednio wcześniej wchodziły w wiek starczy, gdyż w chwili przekazywania gospodarstwa miały po prostu mniej lat. Skądinąd w pewnej mierze uznawano kobietę za
osobę starą, kiedy wchodziła w okres menopauzy, a także w sytuacji, gdy zostawała
babcią. Od dziadków, a w szczególności babć, oczekiwano wstrzemięźliwości seksualnej. Starsza kobieta posiadająca wnuki nie powinna w żadnym przypadku zajść
w ciążę, a zdarzenia takie były piętnowane11.
Na przełomie XIX i XX w. gospodarstwa przekazywano z reguły w 10–20 lat po
ślubie pokolenia dzieci12. W dwudziestoleciu międzywojennym ziemię na ogół już
wcześniej — od 5 do 10 lat po ślubie dzieci, a nawet jeszcze wcześniej, przed piątym
rokiem małżeństwa, jak np. wśród małorolnych chłopów zamieszkujących podkrakowską wieś Modlnica13. Istniał też proceder „ukrytego dożywocia”, kiedy stary
ojciec właściwie nie przekazywał dzieciom gospodarstwa aż do swojej śmierci. Była
to forma zanikająca, jednak na przełomie wieku XIX i XX występowała jeszcze na
wschodzie, Mazowszu, czy nawet w rozwiniętym ekonomicznie Poznańskiem14.
Najbardziej popularne na ziemiach polskich było jednak dożywocie. Na zachodzie nosiło ono miano „wycugu”, a w Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim przyjęła
się nazwa „wymowa”. Ta ostatnia była najczęściej dyspozycją ustną. W Galicji polegała na tym, że seniorzy, przekazując gospodarstwo dzieciom, wydzielali sobie
mały kawałek gruntu i na nim gospodarzyli aż do śmierci (lub utraty sił). Bywali też
tacy, którzy przekazywali całość ziemi, w zamian domagając się od przejmujących
gospodarstwo tylko świadczeń. Inaczej było w przypadku spotykanego w Polsce
zachodniej wycugu — stary gospodarz gwarantował sobie u notariusza pisemnie
świadczenia, które egzekwował od przejmującego gospodarstwo dziecka. W międzywojniu spisywanie umowy dożywocia stawało się coraz częstsze i w innych regionach, czym wzorowano się na praktyce z zachodniej Polski.
Analizowane przeze mnie umowy–darowizny spisywane w latach 20. i 30.
XX stulecia w powiecie mogileńskim przez notariusza Piotra Musiała pokazują, jak
drobiazgowo wyliczano powinności wobec seniorów, do których zobowiązywali się
przejmujący gospodarstwo dziedzice — zwykle syn bądź córka. Pisano, które zwierzęta (gęsi, kury, świnie, krowy, kozy) zatrzymują sobie rodzice, które części grun9

A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 221.
Ibidem, s. 195.
11
A. Zadrożyńska, Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, Warszawa 2002, s. 39.
12
S. Szynkiewicz, Rodzina, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, red. M. Biernacka i in., Wrocław 1976, s. 484.
13
D. Markowska, Rodzina w środowisku wiejskim. Studium wsi podkrakowskiej, Wrocław 1964,
s. 132.
14
A. Dodziuk, D. Markowska, Wiejska starość, „Wieś Współczesna” 11, 1967, nr 12, s. 43.
10

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

Życie ludzi starych na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku...

115

tów dzieci miały im obsiać, a także, które produkty żywnościowe mieli dostarczyć
w skali tygodnia, miesiąca, roku oraz, po których częściach domu i gospodarstwa
starzy rodzice mogli chodzić bez skrępowania, które sprzęty gwarantowali sobie
jako niezbędne do samodzielnego życia, na jakich warunkach mogli gościć swe pozostałe dzieci i przyjmować krewnych, wreszcie do czego zobowiązani byli przejmujący włość w przypadku choroby lub śmierci któregoś z sędziwych rodziców.
Stanisław Michalkiewicz pisał, że w zaborze pruskim u schyłku XIX w. dochodziło
do przeciążenia wymienionymi wymiarami — drobiazgowo wyliczane różnorodne
świadczenia powodowały bowiem, że gospodarstwa prowadzone przez młode pokolenie stawały się niedochodowe, czasami dochodziło nawet do sytuacji, że większość zysków za sprzedane plony pochłaniało uiszczanie dożywocia15. Bywało tak
również w okresie międzywojennym, ale jak poświadczają moi rozmówcy z Kujaw zachodnich, zdarzało się, że szczegółowo wypisane świadczenia pozostawały
w większym lub mniejszym stopniu martwą literą, a rodzina dzieliła się produktami w zakresie, na jaki pozwalała bieżąca sytuacja ekonomiczna (np. w czasach wielkiego kryzysu ludzie starsi rozumieli powagę sytuacji i nie domagali się literalnego
egzekwowania świadczeń). Jak potwierdza mój rozmówca Stanisław Zieliński, urodzony w podinowrocławskiej wsi Orłowo: „zapis to tam był taki formalny. Normalnie to tam na to nikt nie zwracał uwagi [...]”16.
Odnosząc się zaś do pracy Michała Kopczyńskiego17, badającego relacje rodzinne
na polskiej wsi czasów nowożytnych, wypada zaznaczyć, że rodzina polska także
na przełomie XIX i XX w. była niejako w połowie drogi między modelem rosyjsko–
bałkańskim, gdzie ludzie starzy pozostawali w rodzinach jako ich „patriarchowie”,
a modelem zachodnioeuropejskim, w którym seniorzy po przekazaniu gospodarstwa przenosili się do samodzielnego budynku i pozostawali pod opieką rodziny
(Auszug), ewentualnie opiekowała się nimi wspólnota parafialna. System dożywocia
zbliżał relacje rodzinne do modelu spotykanego w Europie zachodniej, natomiast
spotykane przypadki „ukrytego dożywocia” do modelu rosyjsko–bałkańskiego.
Ukryte dożywocie w dwudziestoleciu międzywojennym było już jednak formą zanikającą, dominował wspomniany wzorzec zachodnioeuropejski. Na wsi odczuwalny był też brak systemu emerytalno–rentowego. Potwierdza to moja rozmówczyni
pochodząca spod Wadowic: „co jeszcze się zmieniło, dawniej starzy ludzie to było
nieszczęście na wsi. On nie miał nic. [...], zapisał synowi, czy córce gospodarstwo
i on zostawał bez grosza, [...], i zostawał teraz na łasce i niełasce i naprawdę to pożal
się Boże było [...] w takich warunkach ci starzy ludzie byli, a dzisiaj każdy stary jest
ceniony, bo ma rentę”18.
Starzy mieszkańcy wsi na ogół spełniali się w roli babć i dziadków (przy czym
najczęściej chłopców wychowywali dziadkowie, dziewczynki zaś babcie). Wśród
kmieci w zasadzie dbano o seniorów, do patologii (pobić, głodzenia, wyrzucania na
żebry) dochodziło najczęściej w środowisku biedoty wiejskiej. Rodzina miała charakter patriarchalny. Dopóki stary gospodarz nie przekazał gospodarstwa, dopóty
miał w domu najwięcej do powiedzenia (słuchała go żona, a do pewnego stopnia
posłuszne były dzieci), on też reprezentował rodzinę poza domem. W gospodar15

S. Michalkiewicz, Historia społeczno–gospodarcza chłopów polskich w zaborze pruskim, [w:] Historia chłopów polskich, t. 2: Okres zaborów, red. S. Inglot, Warszawa 1972, s. 126.
16
Relacja: S. Zieliński, ur. 1928, Lisewo (2011).
17
M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998.
18
Relacja: J. Bałys, ur. 1924, Kraków (2008).
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stwach, gdzie byli starsi rodzice organizowano też spotkania rodzinne, szczególnie
w czasie różnych uroczystości czy odpustów.
Dochodziło też do konfliktów, przy czym nie zawsze winne były wyrodne
dzieci; zdarzało się również, że wina spoczywała na seniorach, którzy wtrącali się
w życie młodych i pragnęli, by ci nie wprowadzali zmian i gospodarzyli na starą
modłę. Do szczególnej intensyfikacji tego typu zdarzeń doszło w dwudziestoleciu,
gdy młodzi emancypowali się spod wpływów tradycji ludowej i chcieli żyć według
nowych wzorców. Inspirowali się nową obyczajowością miejską, pragnęli wcielać
w życie wskazówki wyniesione z kółek rolniczych i spółdzielni. Starcy stopniowo
zrozumieli, że młodsze generacje dzieci czy wnuków mają prawo do wyboru własnej drogi życiowej, gdyż świat się zmienił, a droga, którą podążali nie jest już uważana jako jedynie słuszna...
Zwykle starzy mężczyźni nie okazywali publicznie uczuć względem najmłodszego pokolenia — wnuków, ale kiedy zapanowała domowa, intymna atmosfera, to
jak najbardziej wyrażano emocje, bawiono się z dziećmi, przytulano je, uczono jak
mają się zachowywać. Przekazywano im m.in., że mają słuchać rodziców, a w stosunku do osób starych powinny używać odpowiednich form zwracania się. Chętnie
też z wnukami spacerowano. Silniej od starych mężczyzn zwykły okazywać emocje
starsze kobiety.
Pod koniec XIX i na początku XX w. widoczna jest też wyraźna dysproporcja rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego między terenami zaboru pruskiego (gdzie
m.in. w latach 1890–1912 odnotowywano przeszło dwukrotny wzrost zbiorów
zbóż) a zaborami rosyjskim i austriackim, gdzie zmiany były stosunkowo nieznaczne. Różnica między zachodem a wschodem kraju utrzymała się następnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Na terenach byłego zaboru pruskiego gospodarstwa
coraz częściej były zmechanizowane; dla kontrastu na Kresach wschodnich wciąż
do pracy używano z reguły drewnianej sochy. Modernizacji sprzyjało zanikanie
tradycyjnych ról przypisywanych ludziom starszym (zwłaszcza roli ekspertów
w zakresie interpretacji tradycji), jak i formalizacja dokumentów przekazywania
gospodarstwa młodszemu pokoleniu. Unowocześnienie gospodarki wpływało też
na stosunek seniorów do pracy. Na zachodzie w międzywojniu ludzie starsi nie
musieli pracować, świadczenia dożywotnie pozwalały im bowiem na godziwą egzystencję; w pozostałych dwóch byłych zaborach do obowiązków pracy starców
podchodzono bardziej restrykcyjnie, tam po prostu musieli oni pracować, by nie
zostać uznanymi za nieużytecznych.
Praca odgrywała ważną rolę nie tylko w sferze ekonomicznej, ale w całej mentalności wiejskiej. W tradycyjnej kulturze chłopskiej pracę wręcz sakralizowano. Poeta chłopski Maciej Szarek pisał, że praca jest „modlitwą miłą panu nieba”, „świętą
nauką”19. Ludzie starsi przywiązani byli do pracy na roli, kochali ziemię, z którą
łączyła ich mistyczna więź (wierzono choćby, że ziemia wyda plony, gdy zabiegał
o to będzie stary gospodarz, gdyż będzie ona mu posłuszna — stąd tak ważna rola
seniorów w procesie symbolicznej orki czy siania zbóż20). Starcy, póki mogli, starali się wykonywać nawet najprostsze czynności. Wiedzieli, że w surowej ekonomii

19

Wybór pisarzy ludowych, oprac. S. Pigoń, cz. 2: Poeci i gawędziarze, Wrocław 1948, s. 34.
D. Markowska, Z problematyki zmian struktury rodziny (rodzina wielopokoleniowa a ludzie starzy), [w:] Zmiany kultury chłopskiej i metody prac etnograficznych, red. A Kutrzeba–Pojnarowa,
Wrocław 1973, s. 155.
20
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wiejskiej (typowej dla byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego) prawo do pracy
znaczyło tyle co prawo do życia.
Starców postrzegano też na przełomie XIX i XX w. jako depozytariuszy tradycji, osoby posiadające sakralne atrybuty. Stara matka przygotowywała wielkanocne
pieczywo obrzędowe, stary ojciec symbolicznie rozpoczynał siew21. Postępowała
jednak desakralizacja uprawy ziemi, szczególnie widoczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniej rejestrowano to zjawisko na terenach zachodnich
oraz tam, gdzie postępowała intensywna industrializacja. Wolniej przebiegało ono
we wsiach izolowanych, także w sensie mentalnym i światopoglądowym. Tak czy
inaczej seniorów pozbawiano ważnych przywilejów związanych z religijno–magicznym stosunkiem do uprawy roli.
Ludzie starzy często posiedli wiele dodatkowych umiejętności, wykraczających
poza uprawę roli i starali się w jak największym stopniu zachować samowystarczalność. Wykonywali dzięki temu różne zawody i prace potrzebne do prowadzenia
gospodarstwa i domu. W okresie międzywojnia na wsi pojawiły się nowe profesje
(związane z modernizacją rolnictwa, jak i z kontaktem z miastem, przemysłem),
a skupienie w jednym ręku różnorodnych umiejętności, jak było w przypadku starego gospodarza, ustępuje miejsca specjalizacji i profesjonalizacji.
W okresie przełomu XIX i XX w. istotne znaczenie miała kultura oralna, w ramach której seniorzy odgrywali szczególną rolę. Chętnie wsłuchiwano się w ich
opowieści, zarówno te przekazujące wspomnienia z własnego życia, jak i „ponadczasowe” czy historie oparte na charakterystycznych motywach ludowych. W ten
sposób ludzie starsi kształtowali wizję świata i wychowywali młodsze pokolenia.
W realiach kultury postfiguratywnej, w ujęciu M. Mead, wierzyli, że najbardziej
właściwa dla ich dzieci będzie kontynuacja takiego samego jak ich schematu życiowego. Jak mawiali chłopi z Wileńszczyzny, akcentując swoje przywiązanie do tradycji: „tak robili dziaduszki i pradziaduszki, tak i my robimy i będziemy robić”22.
W przysłowiach podkreślano potrzebę wzorowania się na seniorach przez młodsze
generacje, powiadano: „Żywot starego uczy młodego” (NKP, STARY 134), „Stary
niech radzi, a młody niech słucha” (NKP, STARY 102), „Słuchaj starszych, dobrze
radzą, ich nauki się przydadzą” (OK, STARY 7). Jeden z moich informatorów, Jan
Ignacyk spod Bochni, powiedział, że w jego rodzinnych stronach w międzywojniu
dominowała postawa, w myśl której: „Starszy mówił, to był słuchany. Zresztą to
była tradycja na wsi. Mówią starsi młodsi służą”23.
Ludzie starzy nieufni byli szczególnie wobec wszelkich nowości. Postawie zachowawczej sprzyjał panujący na wsi analfabetyzm. Kółka rolnicze, szkoły, czytelnie ludowe, spółdzielnie czy prasa, do znaczenia których przekonywali się z czasem
także sami seniorzy (szczególnie w zaborze pruskim, gdzie popularnością cieszyła
się osoba ks. Piotra Wawrzyniaka) stopniowo podważały monopol starców na wiedzę. Malało też ich znaczenie jako depozytariuszy tradycji. Światopogląd magiczny
był zastępowany przez naukowo–techniczny. Osoby w podeszłym wieku przestawały mieć wyłączność na wykładnię tego, co najważniejsze, a w miejsce tradycji
ludowej pojawili się nowi eksperci (niekoniecznie starzy i pochodzący z terenów
wiejskich).

21

D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej — ciągłość i zmiana, Warszawa 1976, s. 11.
J. S. Bystroń, Kultura ludowa, wyd. 2, Warszawa 1947, s. 33.
23
Relacja: J. Ignacyk, ur. 1930, Kłopot (2010).
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Od przełomu XIX i XX w. stopniowo, poza regionami etnograficznymi, porzucany był też strój ludowy na rzecz ubrań miejskich. W dwudziestoleciu międzywojennym najbardziej wierni dawnemu wiejskiemu strojowi pozostawali starzy
mieszkańcy wsi, ale nawet i oni korzystali już w dziedzinie ubioru z miejskich zapożyczeń. Wśród innych generacji zapanowała miejska moda. Rację miał Stanisław
Pigoń piszący w 1939 r., że: „Chłop nie wróci do swego staroświeckiego stroju”24.
Nawet ludzie starzy rozumieli bowiem, że młode pokolenia w dziedzinie mody nie
muszą się już wzorować na przodkach.
Na wspomniany okres (XIX/XX w.) przypadła też emigracja zarobkowa na Zachód. Osoby starsze rzadko się na nią jednak udawały. W gospodarstwach wiejskich
opuszczonych przez emigranta nierzadko dochodziło do sytuacji konfliktowych
między pozostawionymi rodzicami a małżonką, o to kto ma reprezentować interesy wychodźcy na pozostawionej schedzie25. Często ludzie starsi mieli jako analfabeci utrudniony kontakt ze swymi dziećmi, które wyemigrowały, musieli prosić
o pomoc w prowadzeniu korespondencji osoby piśmienne. Emigranci starali się też
poprawić położenie materialne pozostawionych w kraju bliskich, szczególnie starszych rodziców, pomagając im finansowo. Przełom XIX i XX w. i okres dwudziestolecia międzywojennego to również czas postępującej urbanizacji i towarzyszącej
jej migracji ludności ze wsi do miast (niekiedy osoby starsze ze wsi przenosiły się
ze swymi dziećmi do miast, nie miały jednak żadnych świadczeń, pozostając całkowicie zależnymi od potomstwa).
Ważną płaszczyzną ekspresji ludzi starszych pozostawała religijność. Od seniorów oczekiwano, że będą pobożni. Sami starcy, póki im siły na to pozwalały uczęszczali do kościołów, aktywni byli w działających przy świątyniach bractwach, ochoczo uczestniczyli w mszach i nabożeństwach paraliturgicznych. Uczyli też wnuków
modlitw. Tak zapamiętał przyjazne stosunki ze swoim dziadkiem Ignacy Janicki, pochodzący z Wołynia: „on przychodził, odwiedzał i zawsze pouczał, że trzeba mamę,
tatę słuchać właśnie: «A modlitwę umiesz do Bozi?», «Umiem», «No to powiedz
mi», a jak czegoś nie umiałem, to podpowiedział, a jak już umiałem «A następną
się nauczysz». Dawał mi też termin prawda, że jak nauczę się, to przyniesie mi jakiś
«Gościniec» [...] Gościniec to był dar, powiedzmy jakąś czekoladę, coś w tym sensie [...]”26. Panowało przekonanie, że młodzi mieli troszczyć się o pracę, o sprawy
doczesne, natomiast od seniorów oczekiwano, że modłami wyproszą u Boga życie
wieczne. Ponadto Kościół szerzył treści patriotyczne (chociażby przez eksponowanie polskich świętych i związany ze wspólnotą narodową kult maryjny), wywierając
wpływ na upowszechnienie takich postaw również wśród starszego pokolenia.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego niejednokrotnie dochodziło do
konfliktów między miejscowym księdzem i skupioną przy nim grupą gorliwych
starszych wiernych a przedstawicielami młodszego pokolenia, zakładającymi koła
młodzieży wiejskiej, kółka rolnicze czy też spółdzielnie. Przez młodych pamiętnikarzy, np. w edycji pamiętników Józefa Chałasińskiego27, duchowieństwo na wsi trak24

Cyt. za R. Wapiński, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989, s. 344.
W. Kula, N. Assorodobraj–Kula, M. Kula, Wstęp, [w:] Listy emigrantów z Brazylii i i Stanów
Zjednoczonych 1890–1891, oprac. W. Kula, N. Assorodobraj–Kula, M. Kula, Warszawa 1973,
s. 60.
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Relacja: I. Janicki, ur. 1931, Inowrocław (2009).
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J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, przedmowa F. Znaniecki, t. 1–4, Warszawa 1938.
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towane jest nierzadko jako środowisko zachowawcze. Była to postawa spotykana
już na przełomie XIX i XX w., warto jednak stwierdzić, że w międzywojniu ludzie
starsi pozostawali mniej zachowawczy w odniesieniu do zmian, a i samo duchowieństwo coraz częściej dostrzegało potrzebę modernizacji. Zdarzało się nawet, że
z ambony popierano wysiłki na rzecz zmiany technik uprawy roli, hodowli zwierząt, zakładania spółdzielni czy kółek rolniczych, wreszcie tworzenia katolickich kół
młodzieży męskiej czy żeńskiej.
Istotną rolę w ostatnich dekadach XIX i pierwszych XX w. odgrywały też wyobrażenia sfery pozazmysłowej. Wierzono w czarownice i posądzano niektóre stare
kobiety o praktyki czarnoksięskie. Niemniej jednak, chociaż z jednej strony starsze
kobiety oskarżano o czary, to z drugiej odnoszono się do nich przyjaźnie, gdyż niektóre z nich parały się lecznictwem ludowym. Wierzono, że stare kobiety jako bliskie
zaświatom będą potrafiły skierować tam na powrót chorobę. Starowiny, jak mniemano, potrafiły nie tylko leczyć ludzi — znały się na weterynarii, przewidywaniu
pogody, wróżeniu. To stare babki przyjmowały dzieci na świat, trudniły się również
położnictwem. Znachorstwem prócz kobiet parali się też starzy mężczyźni. Należy
tu podkreślić, że w zaborze pruskim na mniejszą skalę występowało odwoływanie
się do praktyk magicznych — dla przykładu zdecydowanie zmalało tam znaczenie
medycyny ludowej, w której ogromną rolę odgrywali starcy, a ludzie korzystali raczej z pomocy przeszkolonych profesjonalnych lekarzy i felczerów. W dwudziestoleciu międzywojennym nadal malało znaczenie medycyny ludowej wykorzystującej
praktyki magiczne. Coraz rzadziej identyfikowano też stare kobiety z czarownicami.
Starsi mężczyźni lubili spotykać się na pogawędkach z rówieśnikami przy drogach, przed domami, w karczmach. Starsze kobiety spotykały się z kolei podczas
darcia pierza, przędzenia lnu, konopi, wełny lub wieczornych schadzek — „wysiadek” przed domami.
Do osób starszych należało odnosić się z szacunkiem — dwojąc (mówiąc
np. „matko podajcie mi miskę”), a w czasie ich nieobecności, trojąc jak czyniły dzieci („ojciec wyszli”). Podobnie przy powitaniach i pożegnaniach należało pocałować
ludzi starszych w rękę. Te praktyki publiczne stopniowo zanikały, co widoczne było
już w okresie międzywojnia. Tradycja dawnych powitań przegrywała z nowymi
wzorcami życia.
Na przełomie XIX i XX w. na wsi polskiej bujnie rozwija się też ruch spółdzielczy.
Seniorzy, zwłaszcza ci w wieku ok. 60 lat, mimo początkowego oporu, z biegiem
lat zasilali szeregi członków banków ludowych i spółdzielni „Rolnik” zakładanych
przez ks. Piotra Wawrzyniaka w Wielkopolsce (ksiądz ten dzięki swej uczciwości,
ale i przez to, że po prostu był duchownym, potrafił przyciągać do swoich instytucji także osoby starsze). Podobnie starcy początkowo sceptyczni wobec ruchu spółdzielczego, stopniowo przekonywali się do spółdzielni oszczędnościowo–pożyczkowych zainicjowanych przez Franciszka Stefczyka w Galicji. Osoby w pierwszej
fazie starości (czyli sześćdziesięciolatkowie) uważały, że można w nich zaoszczędzić
niemały grosz, który zapewni im godziwą jesień życia. Ruch spółdzielczy rozwijał
się także i później, w okresie II Rzeczypospolitej. Kiedy na wsi nie było systemu rentowo–emerytalnego, stanowił on ważną namiastkę zabezpieczenia na starość.
W ostatnich dekadach przed uzyskaniem niepodległości Rzeczypospolitej większość starców podejrzliwie podchodziła też do kwestii polskiej. Utożsamiali się oni
na ogół ze swoją własną społecznością wiejską, a nie szerszą wspólnotą narodową.
Przez długi czas ówcześni seniorzy obawiali się powrotu wraz z wolną Polską tak
uciążliwej pańszczyzny. W zaborach rosyjskim i austriackim istniał kult panujących
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władców, osoby w sędziwym wieku nie chciały też zburzenia zastanych struktur
państw zaborczych, pragnęły zachować status quo. Dobrze postawę taką oddają słowa z przedednia I wojny światowej, usłyszane od jednego z chłopów w powiecie
łukowskim Królestwa Polskiego: „A psie ich [Austriaków] niedocekanie! Nas cesorz
je mocny, tak się jem łatwo nie do! A ta ślachta, draństwo, ino myśli, jak nazod pańszczyznę wprowadzić. Powstanie przegrali, to tero chcom wojny. Wszyćko na tego
chłopa!”28 Natomiast Walenty Gawron odnotował, że na początku XX stulecia w Galicji w jego rodzinnych stronach, na Limanowszczyźnie: „Jednak byli staruszkowie,
którzy pamiętali czasy pańszczyźniane. Oni pragnęli, żeby Polska nie powstała, bo
obawiali się, że z nią wróci pańszczyzna. Cesarza Franciszka Józefa I uznawali za
dobroczyńcę”29. Postawa taka nie należała do rzadkości, szczególnie w odniesieniu
do ludzi starszych, spotkać ją można było we wszystkich trzech zaborach. W dwudziestoleciu spora liczba seniorów inaczej już postrzegała ojczyznę i wspólnotę narodową. Stało się tak w dużej mierze dzięki Kościołowi, ruchowi ludowemu, społecznikom i szkolnictwu. Ludzie starsi uznawali już samych siebie za patriotów.
W stosunku do przełomu XIX i XX w. była to zmiana radykalna.
Na wsi wyrazista pozostawała dychotomia chłopi — ziemianie. Na przełomie
XIX i XX w. utrwalali ją starzy mieszkańcy wsi, obawiający się powrotu z wolną
Polską pańszczyzny. W okresie dwudziestolecia dychotomia ta nadal jednak pozostawała wyrazista w byłych zaborach rosyjskim i austriackim (szerzył ją m.in. ruch
ludowy), mniej natomiast rzucała się w oczy w zaborze pruskim, gdzie przeważał
podział typowy dla społeczeństw Zachodu: na bogatych i biednych.
Wspomniałem już o paraniu się przez starców żebractwem. Starzy żebracy byli
łącznikami między izolowaną społecznością wiejską a szerszym światem. Przypisywano im magiczne atrybuty, przyjmowano w domach — zwykle na progach częstując pieczywem, pierogami i prosząc w zamian o modlitwę i błogosławieństwo.
Tak wspomina wędrownych starych dziadów pochodząca z małopolskiej wsi Janina
Bałys: „chodzili i jeszcze co było ciekawe, że zawsze oni się modlili, zawsze ręce
złożone i zawsze «Ojcze nasz» i tego i zawsze pytali za kogo się pomodlić. No to
tam... moja mamusia zawsze mówiła za duszę świętej pamięci Józefa, bo to ten Józef to był pierwszy mąż mamusi”30. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk potwierdza, że
również w jego rodzinnych stronach (w okolicach Zbaraża) było dużo „dziadów”;
szczególnie osoby stare, które nie miały dzieci (by te zaopiekowały się nimi), chodziły po domach, żebrząc, przyjmując datki i modląc się za zmarłych31. To dziadowie
przynosili nowiny, szerzyli plotki, utrwalali lub podważali zastaną ludową wizję
świata. Przypisywano im sakralne atrybuty. Paradoksalnie rodziny chłopskie, same
niekiedy okrutne wobec własnych starszych rodziców czy dziadków, równocześnie demonstrowały w sferze publicznej uniżony szacunek względem wędrownych
„dziadów”. Wędrowcy tacy przynosili pożądane informacje, ale też odnosili się do
treści konserwatywnego światopoglądu ludowego, cenieni byli jako sędziwi bajarze
przez słuchające ich w karczmie lub przygodnym domu audytorium.
Postępował jednak, co szczególnie dawało się zauważyć w okresie dwudziestolecia międzywojennego, proces desakralizacji biedy; „dziadów” zaczęto uznawać
nie za mędrców, ale osoby nieporadne, nieuczciwe. Zwalczały ich coraz skuteczniej
28

Wiejscy działacze społeczni, t. 1: Życiorysy włościan, Warszawa 1937, s. 95.
W. Gawron, Wspomnienia z Limanowszczyzny, Warszawa 1986, s. 163–164.
30
Relacja: J. Bałys, ur. 1924, Kraków (2008).
31
Relacja: I. Tokarczuk (1918–2012), ks. abp, Przemyśl (2011).
29
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służby porządkowe, zmuszali do legitymowania urzędnicy wiejscy. W dwudziestoleciu wieś otworzyła się szerzej na świat i nie potrzebowała już pośrednictwa wędrownych „dziadów”. W miejsce dawnej ufności pojawiła się podejrzliwość, coraz
baczniej zwracano uwagę, kto żebrze w sposób oszukańczy. Poświadczają to moi
informatorzy np. prymas Józef Glemp, akcentujący, że na jego rodzinnych Kujawach
pojawiali się obok zaufanych „dziadów” również nieuczciwi i podejrzani żebracy:
„Ha, to było bardzo popularne żebractwo, to się mówiło «dziady». Dziad przychodzi
do wsi, byli dziady, które znani byli, którzy akceptowani. To zawsze dziadowi się dawało, czy zjeść, czy jakiś grosz, ale byli dziady takie niepopularne, to się podszywali
pod stan dziadowski. To byli żebracy. [...] [Dziadowie] to byli szanowani ludzie. Natomiast się jakiś pojawił oszust, no to tylko pewnie [był przyjmowany] z rezerwą”32.
Śmierć jednostki przeżywana była na wsi tradycyjnej przez całą wspólnotę wiejską. Starcy odgrywali zaś ważną rolę w ludowej tanatologii. W przysłowiach istniał
determinizm śmierci kojarzonej jako naturalne zwieńczenie życia osoby starej, powiadano: „Starość w grób zamyka” (NKP, STAROŚĆ 28), „Śmierć staremu w oczy
zagląda” (OK, STARY 3), czy wyrażano się bardziej brutalnie: „Gdy cię chuda z kosą
śmierć przydybie, idź — mówi — skądeś wyszedł stary grzybie” (OK, ŚMIERĆ 5).
W relacji z Zaborowa zebranej przez Kazimierę Zawistowicz–Adamską, powstałej u schyłku lat 30. XX w. ukazana jest sylwetka leciwego dziewięćdziesięcioletniego starca, któremu sąsiedzi i krewni przypominają w sytuacjach codziennych
o nieuniknionej śmierci. Zwracając się do niego wypowiadano słowa: „Oj Dziadku,
Dziadku, a toście już starzy! Niedługo staniecie już na boskim sądzie!” albo „Ładne
macie roki, Dziadku! Czas już na Was, choć jeszczeście krzepcy”33.
Seniorzy czuwali przy umierającym, przewodzili modłom podczas pustych
nocy, myli ciało umarłego, sprzątali dom. Starsi mężczyźni aktywnie wyróżniali się
jako odpraszacze w ceremoniale pogrzebowym, przepraszający społeczność wiejską
w imieniu nieboszczyka za grzechy i przewiny, jakie dana osoba zmarła sprawiła.
Wreszcie seniorzy pomagali należycie złożyć ciało osoby zmarłej do grobu, czasami
dziad rzucał też grudkę ziemi na trumnę. Ludzie sędziwi byli na śmierć przygotowani, dużo o niej rozmyślali, kontemplowali jej nieuniknione przyjście podczas
modłów. W społeczności wiejskiej panowało przekonanie, że to starcy, jako bliscy
zaświatom (spodziewano się wszak, że niebawem umrą) umożliwią skierowanie na
powrót tam śmierci, by już nie grasowała wśród żywych. Wyobrażenia dotyczące
starości w obliczu śmierci były niesłychanie konserwatywne i trwałe. Ludowy wariant śmierci oswojonej w okresie dwudziestolecia prawie nie uległ zmianom.
Okres od schyłku XIX w. po rok 1939 to czas, kiedy młodsze generacje emancypują się spod wpływów seniorów. Ludzie starsi tracą swoje symboliczne atrybuty,
nie zyskując nic w zamian. W miejsce tradycyjnej ludowej aksjologii pojawia się typowe dla społeczeństwa industrialnego spojrzenie na człowieka w sędziwym wieku.
Przypisuje się mu niezbyt wyrazistą rolę, często postrzegając jako niedzisiejszego,
staromodnego, zachowawczego, jako człowieka, który winien skupić się na własnym
życiu i nie wtrącać się w zbyt dużym stopniu w sprawy młodszych generacji. Ludzie
starsi zarówno w przeszłości, jak i obecnie (co potwierdzali moi rozmówcy) szczególnie bali się pogardy, zakwalifikowania do grupy wzgardzonej i nieużytecznej.

32

Relacja: J. Glemp (1929–2013), ks. kard., Warszawa (2011).
K. Zawistowicz–Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych
w Zaborowie, Łódź 1948, s. 71.
33
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Od dożywocia do emerytury.
Społeczno–kulturowe uwarunkowania strategii przetrwania1

Ż

Wprowadzenie

ycie człowieka jest procesem złożonym, nie tylko pod względem biologicznym, ale i społeczno–kulturowym. Stanowiąc ciąg zdarzeń nadchodzących nieuchronnie i następujących po sobie, stawia ono jednostkę przed różnego rodzaju dylematami. Podobnie jak dzieciństwo, okres inicjujący egzystencję, oraz kolejne fazy
rozbudowujące ją aż do wieku dorosłego, tak też etap kończący dorosłość — starość — poddawany jest nieustannym próbom weryfikacji w relacjach wzajemnych:
w odniesieniu do członków rodziny i środowiska społecznego. Rezultaty bycia „w”
rodzinie czy „poza” jej obrębem, tj. jako członek grupy lokalnej, implikują wynikające z tego faktu styczności wzajemne. Warunkowane i stymulowane przyjętą
i zinternalizowaną konfiguracją wzorów kulturowych oraz rodzajem interakcji społecznych określają one zmienne w życiu jednostki, jej miejsce i funkcje w strukturze
rodzinnej i w systemie społecznym.
W okresach początkowych jest to kształtowanie osobowości jednostki w przebiegu socjalizacji oraz w trwającym procesie nabywania przez nią kompetencji społeczno–kulturowych, przygotowujących ją do spełniania wyznaczonych zadań w spo1

Działania tego typu należy traktować jako nowożytną odpowiedź na jednoznacznie brzmiącą, kulturową negację starości, występującą w minionych wiekach. Licznych,
drastycznych przykładów zachowań wobec ludzi starych dostarczają treści mitów, podań i przekazów, powstałych w różnych okresach historycznych i kulturach. Odczytać
z nich można, iż istniejące na przestrzeni dziejów normy społeczno–kulturowe dopuszczały w pewnych okolicznościach eliminowanie starców z grona wspólnoty, przybierając
charakter działań rytualnych (zob. U. Lehr, Oblicza starości, „Etnografia Polska” 47, 2003,
z. 1–2, s. 71–102). Jakkolwiek w folklorze polskim motyw wymuszonego samobójstwa czy
zabijania zniedołężniałych, chorych starców nie występuje, to jednak akcentowana jest
wobec nich wyraźna niechęć i wrogość (por. Bajki śląskie ze zbiorów Lucjana Malinowskiego,
red. H. Kapełuś, Warszawa 1973, s. 307). Natomiast informacje o wywożeniu ludzi starych
do lasu, śladowo uwidocznione w bajkach góralskich, są prawdopodobnie odległym echem
zdarzeń związanych z epidemią cholery, do której doszło na Podhalu w XVII w. (A. Jazowski, Co Franuś przybocół ojcu, [w:] Podania i bajki góralskie. Mitologia podhalańska, Kraków 1996,
s. 337–339; zob. też U. Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, seria: Biblioteka Etnografii Polskiej, nr 57, red. tomu M. Drozd–Piasecka, J. Kowalska,
Warszawa 2007, s. 121–122).

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

124

Urszula Lehr

łeczeństwie. W ostatniej fazie życia, będącej przedmiotem niniejszych rozważań,
jest to zróżnicowany w czasie i w stopniu intensyfikacji proces wycofywania się jednostki w pełni ukształtowanej, z całym bagażem doświadczenia życiowego, z pełnionych dotychczas funkcji na pozycje strategiczne. Starość nie jest więc i nie może
być homogenicznym okresem życia. Heterogeniczność zauważalna jest w dwóch
zakresach tego fenomenu: starości2 jako stanu w życiu człowieka o charakterze statycznym i starzenia się, a więc procesu rozwojowego o cechach dynamicznych. Niemniej jednak, oba te zjawiska „współpracują” ze sobą na różnych płaszczyznach
odniesień, zależnych od kontekstu, w którym są rozpatrywane. Prymarne i równocześnie zindywidualizowane dla schyłkowej fazy życia są zarówno determinanty kulturowe, jak i społeczne. Wyznaczają one nową pozycję jednostek w rodzinie
i w społeczności lokalnej. Egzystencja człowieka starego, niezależnie od przyjętego
wzoru wyobrażeniowego, funkcjonującego na ogół na zasadzie stereotypu, wykazuje znaczące odmienności, warunkowane wielością czynników mających wpływ
na jej przebieg. Należą tu, oprócz sytuacji materialnej i zaangażowania społeczno–
kulturowego, również przesłanki natury emocjonalnej, ale też postrzeganie samego
siebie w okresie starości.
Prezentowany przeze mnie obraz życia w starości jest fragmentem — określonej czasem i przestrzenią — rzeczywistości ontologicznej mieszkańców wsi,
której przejawem są różne rodzaje zabezpieczenia materialnego w schyłkowej fazie życia, a także wiążące się z nimi formy wsparcia i opieki w niejednorodnych
układach rodzinnych. Podstawę rozważań stanowią wyniki analizy własnych
materiałów empirycznych3 z zawartymi w nich komentarzami i opiniami przedstawicieli różnych grup wiekowych o odmiennym wyznaniu religijnym4. Ukazują one aspekty życia w starości przez pryzmat doświadczeń starszego pokolenia
i pamięci zbiorowej. Dotycząc zaś konkretnych jednostek, żyjących w określonych
społecznościach wiejskich, pozwalają na rekonstrukcję wypracowanego schematu
społecznego współbycia w strukturze lokalnej oraz wynikających z niego współzależnych desygnatów społeczno–kulturowych. Wielopokoleniowa partycypacja
we wspólnocie warunkowana lokalnym systemem aksjonormatywnym, choć podlegającym ewolucji i modyfikacji, zachowała jeszcze niektóre jego elementy. Stanowią one, w wielu przypadkach, continuum dawnych wzorów zachowań (prawo
zwyczajowe, zwyczajowa pomoc sąsiedzka, obyczaje lokalne), jak i postaw wobec
starości oraz stosunku do generacji ludzi starszych. Elementy tego schematu zna2

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization — WHO) uznała 60. rok życia
za początek starości, dzieląc ten okres na trzy etapy. Pierwszy, między 60. a 75. rokiem życia,
to tzw. wczesna starość, drugi, od 75. do 90. roku życia to starość późna, a trzeci, od 90. roku
życia określono wiekiem sędziwym, czyli długowiecznością, http://www.inp.uni.opole.pl/
geronto/cechy.html [dostęp: 12.01.2012].
3
Fragmentarycznie wykorzystane w prezentowanym opracowaniu są one rezultatem prac
badawczych nad wieloaspektowo ujętym zagadnieniem starości dawnej i współczesnej, prowadzonych przeze mnie w wybranych wsiach dwóch regionów karpackich (Beskid Śląski
i Podhale), w ramach realizowanego w latach 2003–2005 projektu autorskiego (grant KBN
nr 2 H01H 061 25; U. Lehr, U schyłku życia...).
4
Dotyczy to dwóch podstawowych odłamów chrześcijaństwa: katolickiego i ewangelicko–
augsburskiego rejestrowanych we wsiach Beskidu Śląskiego prawie od początku ich osadnictwa, przy czym ludność reprezentująca wyznanie ewangelickie stanowiła zawsze mniejszość
w przeważającej populacji wyznania katolickiego (ibidem, s. 182). Przeciwieństwem są wsie
podhalańskie, gdzie zamieszkujący je górale deklarowali wyznanie katolickie.
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lazły również odzwierciedlenie w kontaktach interpersonalnych rzeczywistości
współczesnej jako punkt wyjścia do kreowania zmodyfikowanych układów rodzinnych. Powyższe zależności, mające wpływ na kształtowanie życia w starości
oraz ewolucję form zabezpieczających najstarsze pokolenie w schyłkowej fazie
życia, przedstawiam w dwóch, uzupełniających się płaszczyznach poznawczych:
tradycyjnej5 i współczesnej.

Determinanty społeczne a kontekst kulturowy
W kulturze tradycyjnej typu ludowego starość, jak i proces starzenia się, pojmowano jako oczywistą i nieuchronną kolej losu zbliżającą człowieka do schyłku
życia. Podejście takie wynikało z egzystencji determinowanej powolnym i naturalnym rytmem bycia, charakterystycznym dla społeczności wiejskich, żyjących
w symbiozie z naturą, zgodnie z cyklicznym powtarzaniem się pór roku, odtwarzającym kosmogoniczny mit początku. Świadomość biologicznego wymiaru
egzystencji, wpisana w tradycyjną mentalność agrarną mieszkańców wsi, przy
długotrwałym braku wsparcia zewnętrznego6 w fazie starości, wymusiła wykształcenie wzorca określonych postaw i zachowań przekazywanych z pokolenia
na pokolenie. Ułatwił on względnie płynne przechodzenie z wieku dorosłości do
wczesnej starości i kolejnych etapów życia. Wiejski wzór życia w starości ograniczał się jednak do przyjęcia samego faktu destrukcji biologicznej, ale niegodzenia
się z jej następstwami, prowadzącymi niejednokrotnie do wykluczenia społeczno–kulturowego. Konsekwencje procesu starzenia się, związane z koniecznością
zmiany ról rodzinnych, odbierano na ogół jako rodzaj marginalizacji, ponieważ

5

Jest to pojęcie przyjęte dla celów badawczych dla wskazania cezury czasu — wyodrębnionego okresu historycznego, w którym funkcjonowały zjawiska związane z określonym schematem kultury chłopskiej. W tym przypadku wskazane kryterium tradycji dotyczy okresu
do II wojny światowej. Tradycja rozumiana powszechnie jako tożsama z przeszłością nie wyklucza istnienia pewnych fenomenów w kulturze współczesnej, która jest tylko ciągłością,
przeobrażeniową kontynuacją społeczno–kulturowej egzystencji społeczeństwa.
6
Mam tu na uwadze formalną i zinstytucjonalizowaną formę działalności państwa w zakresie pomocy społecznej i opieki nad mieszkańcami wsi niezdolnymi do pracy, zniedołężniałymi lub terminalnie chorymi starcami, bezdomnymi, a także materialnego wsparcia najuboższych. W okresach wcześniejszych działalnością o profilu filantropijnym zajmowały się
głównie parafie, bractwa kościelne (w poprzednich wiekach były to tzw. szpitale, wiejskie
przytułki dla biednych, starych i bezdomnych) (zob. m.in. A. Izydorczyk, Rodzina chłopska
w Małopolsce w XV–XVI wieku, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 3, red. A. Wyczański, Warszawa 1983, s. 22–23; A. Woźniak, Szpitale wiejskie na Mazowszu w końcu XVIII
i pocz. XIX w., [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce, seria: Studia i Materiały z Historii Kultury
Materialnej, t. 66, red. M. Dąbrowski, J. Kruppe, Warszawa 1998, s. 75; B. Kumor, Szpitalnictwo
w Sądecczyźnie w okresie porozbiorowym, „Rocznik Sądecki” 10, 1969, s. 221; J. Jeszke, Szpital
w świadomości ludowej XIX i XX wieku, [w:] Szpitalnictwo w dawnej Polsce..., s. 241–242). Ustawa o opiece społecznej, w której znalazł się artykuł dotyczący jednoznacznie „opieki nad
starcami”, pochodzi z 1923 r. Kolejne jej nowelizacje pomijające przedstawicieli konkretnej
grupy wiekowej, poprzez brak wskazania terminologicznego („ludzie starzy”), włączyły ich
do pozostałych klientów opieki społecznej: ubogich, bezrobotnych, narkomanów, czyniąc
z nich poniekąd kategorię osób w pewnym sensie stygmatyzowanych, na co zwracają uwagę
Brunon Synak i Piotr Czekanowski (eidem, Sytuacja społeczna ludzi starych w warunkach współczesnych zmian kulturowych i ustrojowych, „Konferencje i seminaria. Biuletyn Biura Studiów
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 4 (32), 2000, s. 46–47).
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łączyły się z utratą dotychczasowego statusu, a więc z nieakceptowaną przez
starsze pokolenie nieuchronną zmianą tożsamości. Jakkolwiek człowiek w ciągu
życia pełni różne funkcje, sytuujące go w ramach mniej lub bardziej prestiżowej
identyfikacji, to u kresu egzystencji strata zajmowanej pozycji jest najdotkliwiej
odczuwana, zwłaszcza przez mężczyzn. Wskazuje na to utrzymująca się dominacja ludzi starych w rodzinie sprowadzająca się do możliwie jak najdłuższego
utrzymywania przez nich funkcji gospodarza. W odmiennej sytuacji znajdowała się, tak dawniej, jak i obecnie, kobieta, która rezygnując z funkcji gospodyni,
co niekiedy było równie trudne do przyjęcia, odnajdywała swoje nowe miejsce.
Koncentrowała się na zajęciach domowych, opiece nad wnukami lub nadgorliwie
spełnianych praktykach religijnych.
Wielopokoleniowa wiejska rodzina tradycyjna, reprezentatywna dla okresu międzywojennego, stanowiła rodzaj przedsiębiorstwa produkcyjnego — zapewniała samowystarczalność skromnej egzystencji dzięki pracy wszystkich jej
członków, w tym osób starszych. Przypadająca im nadto w udziale funkcja osób
zarządzających majątkiem rodzinnym wynikała, oprócz prawa własności, przede
wszystkim z doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności zawodowych,
a także gwarantowała sprawne działanie tej najmniejszej komórki społeczeństwa.
Jej pełnieniu sprzyjał też wywodzący się z powyższych przesłanek autorytet ludzi starych jako pamiętających przeszłość oraz ich rola spadkobierców i kontynuatorów dziedzictwa kulturowego. W patriarchalnym wzorze rodziny to ojciec
uważany był za osobę ustanawiającą w niej porządek hierarchiczny i organizacyjny w zakresie zajęć gospodarskich i domowych, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała matka. Z kolei wielodzietność, jako cecha właściwa dawnej wsi,
dostarczała bezpłatnej „siły roboczej”, aż do momentu uzyskania przez dzieci
dorosłości i założenia rodziny własnej. W praktyce jednak okres pracy na rzecz
gospodarstwa rodzinnego trwał dla nich nadal, determinowany przyjętym zwyczajowo prawem dożywocia, różnie interpretowanym, o czym piszę szczegółowo
w części drugiej.
Utrzymanie określonej hierarchii w rodzinie integrującej pokolenia gwarantowała socjalizacja dzieci, często wspomagana dotkliwymi karami. Nie należały do
rzadkości przypadki fizycznego sankcjonowania dorosłego, żonatego syna czy zamężnej córki, gdy postępowali niezgodnie z przyjętymi regułami życia rodzinnego.
Dotyczyło to np. nadużywania przez syna alkoholu czy prób powrotu do domu
rodzinnego córki maltretowanej przez własnego męża, co było uznawane za zachowania naganne i nieobyczajne. Rygoryzm edukacyjny skutkował — w przekonaniu
rodziców — wykształceniem postaw bezwzględnego szacunku wobec nich, jak i ludzi starszych w ogóle. W przyszłości jednak, gdy rodzice rozdali cały swój majątek,
zniedołężnieli i wymagali opieki, zdarzało się, że dzieci pozostawiały ich na łasce
losu. Przyczyny tego rodzaju zachowań miały w większości przypadków podłoże
materialne. Niesprawiedliwy, według dzieci, podział dóbr rodzinnych, rzutował
w znacznym stopniu na relacje wzajemne; był przyczyną skłócenia rodzeństwa lub
nienawiści do rodziców. Eskalacja napięć w rodzinie i wzajemnych pretensji ciągnących się latami pogłębiała źródło konfliktu, rodziła poczucie rozgoryczenia, prowadząc do osamotnienia, jak i obniżenia poziomu życia ludzi starych, a niekiedy nawet
do stanu wegetacji psychofizycznej.
W „inwentarzu” wartości kulturowych szczególne miejsce zajmowały ziemia
i praca na roli, które nabierały osobliwego znaczenia w okresie starości i towarzyszących jej latach życia, porównywalnych z wymiarem transcendentnym.
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Tego rodzaju podejście, wiążące się ściśle z obowiązującymi zasadami dziedziczenia ziemi, należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach poznawczych: ekonomicznej, religijnej i społeczno–kulturowej. Stanowią one istotny kontekst relacji
międzypokoleniowych, ale także wskazują na motywy podejmowanych przez ludzi starszych decyzji, których istota sprowadzała się do działań asekuracyjnych.
W kulturowym wzorze agrocentrycznym ziemia była, jak pisze Józef Chałasiński,
„podstawą poczucia wartości chłopa”7. Jej wartość autoteliczna, mająca charakter
zwrotnej zależności „ziemia należy do niego, [...] i on należy do niej”, wynikała
„z tajemnicy pokory”, poczucia silnej więzi „z czymś, co przerasta rozum ludzki” oraz niezależności8. Nierozerwalny związek mieszkańca wsi z dozgonnym
w praktyce miejscem życia i pracy przekładał się na usytuowanie ziemi w hierarchii sacrum, a więc na traktowaniu jej z należytym szacunkiem, jako rzeczy
świętej, jako matki, ponieważ była jedyną rodzicielką i żywicielką. Mistyczny stosunek do niej ujawnia się do dzisiaj w pewnych, zachowanych jeszcze rytuałach
agrarnych praktykowanych indywidualnie przez ludzi starych. Wskazują one na
spetryfikowane postawy, które jednoznacznie można określić jako przejawy kontynuowanej czci oddawanej ziemi: „my do teros jesce robili, tys się przezegnało
ziemecke, pocałowało i dziękowało za zbiór”9.
Ziemia i praca dla mieszkańców wsi tradycyjnej, pomijając warstwę kulturowych
znaczeń i wierzeń magiczno–religijnych z nią związanych, miała przede wszystkim wymiar gospodarczy i społeczno–kulturowy. Własności ziemi, ocenianej jako
wyższa kategoria ekonomiczna niż dochód, przydano „walor dobra pierwszego”,
jedynego bogactwa, które należało pomnażać, gdyż określało ono status i pozycję
w społeczności lokalnej10. Zaświadczają o tym przypadki animozji sąsiedzkich — od
kłótni, przez nienawiść trwającą w kolejnych pokoleniach, aż do czynów samobójczych11 czy zbrodniczych12 włącznie — których podłożem było np. nieprawe zaoranie cudzego kawałka gruntu.
Sprzedaż ziemi porównywalna była ze świętokradztwem, podobnie, jak do dzisiaj, w takiej właśnie konwencji, rozumiane jest przez starsze pokolenie odstąpienie

7

J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1984, s. 42.
Ibidem, s. 42–43.
9
Podobnie czyniono po ukończeniu innych prac: „jak skończyli rolom czy siano, to matka
klękała, robiła krzyż i całowała. Jak skończyli sioć na wiesne, to właśnie robili krzyż i gazda
klękał i całował ziemię, a jak się wykopało ziemniaki to tes się robiło tak”, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie (dalej cyt. IAE PAN Kraków), Archiwum Prac
Etnograficznych (dalej cyt. APE), Archiwalia (dalej cyt. Arch.), sygn. II/1 — Małe Ciche,
nr inw. 1818/2000.
10
W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1: Organizacja grupy pierwotnej,
przeł. M. Metelska, Warszawa 1976, s. 168; B. Tryfan, Problemy ludzi starych na wsi. Studium
porównawcze sytuacji w Polsce i we Francji, Warszawa 1971, s. 55.
11
„Mój wujek — tam w Koniakowie był — [...] i tam mu sąsiad przeorał jakomsi tam miedzem, no jak łorzom, przyłorze ten temu, to się poderżnął skrone [z powodu — U. L.] tej miedzy, ten wujek mój. Wzioł brzytwę i podcioł się”, IAE PAN Kraków, APE, Arch. I/1 — Istebna,
nr inw. 1828/2004.
12
Barbara Tryfan opisuje tego rodzaju zdarzenie na podstawie materiałów reporterskich
zgromadzonych przez Autorkę w latach 60. XX w. na terenie Podhala: „28–letni Stefan H.
zabił sąsiada za to tylko, że ten zaorał pięćdziesięciocentymetrowy pasek gruntu, o który
między obu gospodarzami toczył się przewlekły spór” (B. Tryfan, Ziemia i ludzie, Warszawa
1971, s. 161).
8
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darowanej „ojcowizny”13 w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania14. Tego rodzaju
interpretację zawartą w wyjaśnieniach ludzi starszego pokolenia należy odczytywać
w kategoriach identyfikacji terytorialnej związanej z własnością. Ziemia przekazywana z pokolenia na pokolenie i pozostająca w rękach tej samej rodziny była miejscem dającym przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, zakorzenienia, a więc
określała tożsamość rodziny i jednostki. Dlatego też ludzie starzy doceniali jej posiadanie, uważając, że „najważniejsza była ziemia; to było wszystko, to była ojcowizna
jego, to była ojczyzna”15.
W kontekście wieloznacznego rozumienia ziemi, przede wszystkim przywiązania
do niej starszej generacji, należy zwrócić uwagę na zasadność motywu pracy na roli,
postrzeganej przez pryzmat norm społeczno–kulturowych. Praca rozumiana jako
działanie czynnościowe i konieczne zawierała się w percepcji rzeczywistości charakterystycznej dla mentalności ludzi starszych, łączącej dwa, sygnujące ją znamiona:
pragmatyczny (użyteczność = sens i istota życia) oraz irracjonalny (nakaz religijny).
To pierwsze wiązało się wprost z immanentną, wręcz pierwotną16 potrzebą wykazania — mimo upływających lat życia — swojej przydatności, czy wręcz niezbędności w gospodarstwie i w domu, a tym samym zwrócenia na siebie uwagi.
Pojęcie użyteczności utożsamiano bowiem z życiem, a utratę sił z marginalizacją.
Praca, będąca zajęciem aktywizującym i sensotwórczym, dla człowieka w wieku
podeszłym stanowiła w przeszłości konieczność egzystencjalną wykraczającą poza
ramy jej współczesnego rozumienia. W uwarunkowaniach wsi tradycyjnej praca,
ograniczona przede wszystkim do działalności podstawowej, jaką było utrzymanie się przy życiu, dawała jednak możliwości realizacji dążeń własnych w ramach
rodzinnego i wioskowego współdziałania. Dokonywały się one przez kreowanie
samego siebie w systemie społeczno–ekonomicznych i kulturowych powiązań
związanych z pracą. Wedle nich homo faber był oceniany, akceptowany lub odtrąca13

Funkcjonujące do dzisiaj określenie ziemi należącej do gospodarstwa wiejskiego wywodzi
się od sememu ‘ojciec’, podobnie jak pierwotne ‘ojczyzna’, obok rzadziej już spotykanych
form takich jak: ‘matkowizna’ — spadek po matce (K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVIII w., [w:] Studia Podhalańskie oraz Bibliografia pasterstwa
Tatr i Podhala, oprac. W. Antoniewicz, K. Dobrowolski, W. H. Paryski, seria: Pasterstwo Tatr
Polskich i Podhala, t. 8, Wrocław 1970, s. 228). Inne terminy, które w języku polskim wyszły
z użycia, jak np.: „dziadkowizna — spuścizna po dziadku”, „dziadowizna”, sugerują bardziej odległe koneksje generacyjne, wskazując również na przywiązywanie wagi do „korzeni” własnych, określających tożsamość (J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1, Kraków 1929,
s. 423).
14
„I tom, parcelem dała wnuczce, no wnuczka wiadomo swojej córce, a ona na Jaworzynce.
I ta wnuczka tu to sprzedała, bo się wybudowali w Jaworzynce i na tom budowem i tam dostała parcelem i wybudowała się. Jo mówiem: ni mosz, co żałować [...] ty już nie potrafisz gospodarzyć, mąż ci zmarł, córka jest na Jaworzynce, wszystkie dzieci na Jaworzynce, a jeszcze
jej o to idzie. Starzy ludzie bardzo przywiązani” (U. Lehr, U schyłku życia..., s. 340, aneks: 7c2).
15
Ibidem, s. 339, aneks: 7a2, 7a1.
16
Na taki charakter wskazują przykłady zawarte w przekazach, podaniach i baśniach, wywodzących się z różnych kręgów kulturowych (por. U. Lehr, Oblicza starości..., s. 77–88). Jak
wynika z ich treści, warunkiem dalszej egzystencji człowieka starego była ocena jego przydatności dla grupy, mająca niejednokrotnie decydujące znaczenie dla przetrwania jej członków.
Tego rodzaju wyraźnie sformułowane przesłanie motywacyjne zawiera również m.in. legenda indiańska ludu Athabaska zamieszkałego nad Jukonem (północna Alaska) cytowana przez
hr. Sybil Schönfeldt (eadem, Lata, które nam pozostały. Myśli o starości, przeł. E. Sujak, Warszawa 2000, s. 107–113).
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ny, klasyfikowany jako „swój” lub „obcy”17. Praca była więc pozytywnym znakiem
społeczno–kulturowej przynależności organizującej dzień powszedni, a nadto sytuacją bycia w świecie znanych wartości z prawem uczestniczenia w nim na równi
z innymi członkami społeczności lokalnej, także w czasie tzw. nie–pracy, którym
było święto. Chroniła przed odrzuceniem, a nierzadko skazaniem na żebractwo
i wykorzenienie, stymulowała aktywność mimo niedołęstwa, pozwalając na zachowanie miejsca w rodzinie i w społeczności lokalnej. Oddają to wnikliwe spostrzeżenia Kazimiery Zawistowicz–Adamskiej, która — w swym sugestywnym opisie
poznanych empirycznie realiów życia wiejskiego okresu międzywojennego — zawarła istotne przesłanki motywujące odczuwany przez ludzi starych przymus do
pracy. Określa je ona jako formę ucieczki zarówno przed degradacją społeczno–
kulturową, jak i przed śmiercią18.
Podejście drugie, sygnowane wartościami religijnymi, łączyło się z przeświadczeniem, że praca jest działaniem, a nawet przywilejem danym człowiekowi przez Boga,
który pozytywnie ocenia po śmierci tych, którzy nie zmarnowali swojego życia na
bezproduktywną egzystencję. Zasada, która towarzyszyła im przez całe życie, wpajana poprzednim pokoleniom przez właścicieli ziemskich i duchowieństwo „módl
się i pracuj, a będziesz zbawiony”19, stała się mottem ich życia. Praca na roli była więc
dla minionych pokoleń obowiązkiem świętym, jedynym i najważniejszym, nieporównywalnym z zajęciami zawodowymi podejmowanymi współcześnie przez ludzi
młodych, które dziadkowie określają pogardliwie mianem „roboty”, a nie pracy.

Dożywocie (kategorie, rodzaje)
Perspektywa życia o nieprzewidywalnej długości oraz jakości, zwłaszcza w ostatnich latach egzystencji, była więc dawniej przyczyną, dla której mieszkaniec wsi nie
zamierzał rezygnować z pracy w gospodarstwie. Relacje interpersonalne opierające się bardziej na pragmatycznym niż emocjonalnym stosunku warunkowane były
walką o przeżycie. Stąd, gdy np. brakowało jedzenia na przednówku, co było zjawiskiem częstym na wsi okresu międzywojennego, rodzina nie miała dylematu czy
posiłek dać dziecku, czy zniedołężniałemu starcowi stojącemu na krawędzi życia.
Takie podejście do kryzysowych sytuacji życiowych zmuszało do wcześniejszego
przygotowania sobie zaplecza ekonomicznego, które stanowiło też barierę psychologiczną, chroniącą w większości przypadków jednostki przed bezdomnością, ubóstwem, a nawet ostracyzmem, jakkolwiek nie dawało absolutnej pewności godnego
doczekania ostatnich dni życia20. W warunkach wiejskich taką gwarancją przyszło17

A. Zadrożyńska, Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej
i współczesnej, Warszawa 1983, s. 47–48.
18
Pisze m.in.: „Ludzie starzy, ledwo powłóczący nogami, z dokuczliwą astmą, przygarbieni
czy zgięci we dwoje, z rozdygotanymi rękami, czasem z zamroczonym umysłem, na pół ślepi,
pracują jednak w miarę sił [...]. Zazwyczaj nikt ich do pracy nie napędza, ale sami bronią się
przed niedołęstwem do ostatniego tchnienia, imając się roboty, dopóki nie zacznie im lecieć
z rąk. Prawo do pracy jest prawem ich życia. Bezczynność zwiastuje śmierć. W ucieczce przed
śmiercią chcą zachować bodaj pozory, że mogą jeszcze przydać się, na co, że jeszcze są zdatni
do życia”, K. Zawistowicz–Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań
terenowych w Zaborowie, Łódź 1948, s. 245.
19
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/1 — Istebna, nr inw. 1828/2004.
20
Wskazują na to zarówno dokumenty procesowe, testamenty, jak i zarejestrowane przeze
mnie przekazy, a także współczesna sytuacja niektórych starych ludzi, będąca przykładem
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ści było funkcjonujące od średniowiecza dożywocie21 — odpowiednik współczesnej
renty rolniczej22. Tego rodzaju forma zabezpieczająca, regulowana prawem zwyczajowym była szczególnie mocno rozbudowana. Decyzję związaną z określeniem dożywocia i formą wyposażania dzieci za życia rodziców podejmowano, gdy wstępowały one w związek małżeński oraz gdy rodzice z powodu choroby lub niedołęstwa
nie byli w stanie samodzielnie dłużej prowadzić gospodarstwa.
Zawarcie małżeństwa przez dziecko było momentem przełomowym w życiu
starzejącego się gospodarza; łączyło się z gospodarczym usamodzielnieniem potomstwa przez wydzielenie mu na własność części nieruchomizny lub ruchomizny.
Jeśli korzystano z zapisów notarialnych, to dotyczyły one fragmentarycznego zdania majątku z zastrzeżeniem zatrzymania części nieruchomości przez rodziców do
ich wyłącznego użytkowania aż do śmierci lub też oddawano dzieciom cały majątek jedynie w użytkowanie, bez przepisania na nich prawa własności23. Najczęściej jednak stosowane były tzw. kodycyle, umowy ustne, które nie miały wszakże
mocy prawnej24. W praktyce, potwierdzonej np. na Podhalu w źródłach historycznych i w tradycji lokalnej, dzieci wstępujące w związki małżeńskie żyły nadal we
wspólnocie gospodarczej z rodzicami, względnie otrzymywały nieruchomości jedynie w użytkowanie. Pełne prawa nabywały dopiero wtedy, gdy rodzice byli w bardzo podeszłym wieku lub nawet po ich śmierci. W mniejszym stopniu korzystano
z formy oficjalnego zapisu, ponieważ było to przedsięwzięcie kosztowne. Ponadto
przyrzeczenie ustne dawało możliwość dowolnego manewrowania jego treścią do
anulowania włącznie, bez ponoszenia ponownych obciążeń finansowych. W przypadku bowiem niewywiązywania się ze zobowiązań wobec rodziców, obietnica
tego rodzaju traciła swoją moc, a dziecko wszelkie prawa. Obciążenia dorosłego
potomstwa pracą we własnym gospodarstwie oraz na rzecz rodziców były znaczące, a przyznana im część majątku de facto nie należała do nich. Funkcjonowanie wariantu umowy umożliwiającego starym rodzicom utrzymanie statusu gospodarza,
dzieci uważały za niesprawiedliwe i dla nich niekorzystne. Sprzeciw jednak był nieopłacalny, co najpełniej oddaje wypowiedź jednej z mieszkanek wsi podhalańskiej:
„mojej matki rodzice to każdemu przekozali na gembie: mosz tu, ty mosz tam, ty
niewywiązywania się z zawartych wcześniej umów i zobowiązań, zob.: J. Świętek, Brzozowa
i okolice Zakliczyna nad Dunajcem: obraz etnograficzny — zbiory z lat 1897–1906, cz. 3, red. E. Pietraszek, Wrocław 1999, s. 146–150; K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie ostatniej woli
na Podhalu w XVII i XVIII w. Studia i Materiały, seria: Prace Komisji Etnograficznej PAU, nr 15,
Kraków 1933, s. 169 (teksty źródłowe); U. Lehr, U schyłku życia..., s. 249.
21
W zależności od regionu i okresu historycznego różnie je określano: np. w Wielkopolsce
była to: wymowa, wymiar, wydbanek, littyng, wyrzęda, element, lament, deputat, łaskawizna; na Kaszubach: starkowizna, duży chleb; na Pałukach — wyderek; w Małopolsce — wymowa; na Śląsku — wycug, wymowa. Zob.: W. Sobisiak, Ludowe zwyczaje prawne, [w:] Kultura
ludowa Wielkopolski, t. 3, red. J. Burszta, Poznań 1967, s. 208; R. Kukier, Kaszubi bytowscy. Zarys
monografii etnograficznej, Gdynia 1968, s. 227; A. Fischer, Lud polski. Podręcznik etnografii polskiej,
Lwów 1926, s. 152; K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie..., Wrocław 1970, s. 225; J. Karłowicz, Dożywocie, „Wisła” 2, 1888, s. 616–620.
22
W. Sobisiak, op. cit., s. 208.
23
K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie..., Wrocław 1970, s. 232.
24
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 województwach południowych, cz. 1, red. K. Kowalski, S. i K. Grabowscy, R. Karpiniec, seria:
Biblioteka Puławska. Prace Społeczno–Gospodarcze, nr 8, Warszawa–Puławy 1928, s. 32.
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mosz tu. I to trzeba było im do końca życia pomagać syćko robić. Prowadzili gospodarkę, mieli krowy, mieli konia, ino trza było im syćko pomóc zrobić: skosić,
przywieźć, wywieźć, zrobić syćko, a jak który nie chciał, abo nie mioł casu przyjść,
no to: jus nie dostanies tego. Nie chce ci się, to ci jus nie dom, nigdyś ni mioł swojego, nigdy, nigdy. Zawseś był uwiązany tam, bo zostawić swoje i pierse iść”25. Groźba wydziedziczenia, jak i przyrzeczenie ustne darowizny doprowadzały niekiedy
do tragedii. Znane są przypadki fizycznego niekiedy wymuszania zapisu czy jego
przyspieszenia na zniedołężniałych rodzicach, jak i dopuszczania się zbrodni za
pośrednictwem opłaconego zabójcy, w związku z odwlekaniem należnej prawem
niepisanym części gruntu26.
Niezdolność do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa z powodu choroby
lub niedołęstwa implikowała trzy rozwiązania sytuacji majątkowej w kontekście
zabezpieczenia starym rodzicom dalszej egzystencji. Sprowadzały się one do: zupełnego przekazania gospodarstwa dzieciom z przelaniem prawa własności do całej nieruchomizny; częściowego, gdy rodzice pozostawiali jej cząstkę aż do swojej
śmierci, po oddaniu pozostałego majątku dzieciom; oraz oddania majątku dzieciom
wyłącznie w użytkowanie z zatrzymaniem tytułów własności. Jak zauważa Kazimierz Dobrowolski, w praktyce dominowały dwie ostatnie formy, o czym świadczy przewaga aktów ostatniej woli oraz tzw. wymów zarejestrowanych w księgach
urzędowych27.
Treść „wymowy” funkcjonująca w przypadku przekazania dzieciom gospodarstwa sprowadzała się do obowiązku „uczciwego dochowania” lub „utrzymania do
śmierci” rodziców oraz sprawienia im pogrzebu. Niejednokrotnie rodzice zastrzegali sobie użytkowanie jakiegoś kawałka gruntu (np. pastwiska, ogrodu), którego
tytuły prawne przeszły na rzecz potomków. Natomiast przy całkowitym lub częściowym zachowaniu tytułów własnościowych wymawiali sobie utrzymanie lub
robociznę na zastrzeżonym dla nich gruncie28.
Nieco inaczej przedstawiała się kwestia dyspozycji majątkiem, rozpatrywana
z punktu widzenia prawa własnościowego na Śląsku Cieszyńskim, gdzie ziemia
nie podlegała na ogół dzieleniu, lecz była przekazywana w całości, gdy rodzice
uznali, iż nie są w stanie dalej gospodarować. Decyzję jednak o wyborze następcy (syna) podejmowano dużo wcześniej, przygotowując go do wyznaczonego mu
zadania już w okresie młodzieńczym, co należało do lokalnej tradycji. Wybór determinowany był również względami emocjonalnymi. Na spadkobiercę majątku
rodzinnego wyznaczano to z dzieci, przy którym rodzice pragnęli spędzić resztę
swojego życia29. Nowym gospodarzem zostawał więc potomek mający odpowiednie predyspozycje, praktykę i wiedzę, wdrażaną mu od najmłodszych lat. Posiadał

25

IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/4 — Małe Ciche, nr inw. 1824/2004.
B. Tryfan, Ziemia i ludzie..., s. 160; K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie..., Wrocław
1970, s. 225.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Zdarzały się przypadki, że ojciec na wypadek swojej śmierci przekazywał córce mocą aktu
darowizny swoją część realności, zastrzegając sobie „dożywotnie i bezpłatne prawo użytkowania całego przedmiotu umowy z prawami i obowiązkami użytkowcy”, przy czym „w rzeczywiste posiadanie i używanie przedmiotu umowy wstąpi nabywająca w dniu śmierci
ustępującego ze wszystkimi skutkami według ustawy”. Pozostałe zaś dzieci miały być wyposażone „z innego majątku, jaki posiada”, Archiwum autorki (dalej cyt. arch. UL), Zapisy
26
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więc zdolność do prowadzenia gospodarstwa, a nadto możliwość spłacenia działów spadkowych na rzecz rodzeństwa. W przypadku pozostałych dzieci zgodnie
ze zwyczajem synowie otrzymywali wykształcenie najczęściej zawodowe, pozwalające na znalezienie pracy zapewniającej utrzymanie, córkom zaś przekazywano
odpowiedni posag, ułatwiający zamążpójście. Przekazanie całego majątku łączyło
się ze świadczeniem dożywotniej „wymowy”30 na rzecz ustępującego gospodarza
oraz jego żony. „Wymowa” miała zapewnić rodzicom odpowiedni byt na poziomie
poprzedniego statusu gospodarza, stosownie do zwyczajów lokalnych, w granicach naturalnych potrzeb dożywotników. Przypadki żądania gotówki w zamian za
świadczenia naturalne należały do rzadkości. Najczęściej występowały dwa typy
„wymowy”. Pierwszy z nich spotykany wśród bogatszych gospodarzy określał
przydział tzw. domku wymowniczego oraz kilku morgów pola z obowiązkiem
przygotowania ich do zasiewu i dostarczenia opału. Zapewniał także prawo do
wypasu krów, świń wraz z bydłem gospodarza. Drugi typ ograniczał się do przydziału mieszkania i szczegółowo określonych świadczeń w naturaliach: mleka, masła, ziemniaków, zboża, owoców, mięsa, drewna itp. „Wymownicy” otrzymywali
także kilka zagonów przygotowanych do zasadzenia ziemniaków i zgodę na hodowanie świni, drobiu oraz tzw. żelaznej krowy. Za życia gospodarzy dostarczała
ona im mleka, a po ich śmierci, za pieniądze uzyskane z jej sprzedaży urządzano im pogrzeb31 w ramach powinności wymowniczych32. Rzadko spotykanym typem była „wymowa” obejmująca utrzymanie i żywienie „wymowników”33. Forma
„wymowy” umożliwiała prowadzenie oddzielnego, niezależnego gospodarstwa
domowego przy zachowaniu wielu różnych świadczeń wzajemnych. Będąc najbardziej pożądanym wzorcem życia w starości, zapewniała sędziwym ludziom autonomię przy zachowaniu więzi rodzinnych. Dla wyjaśnienia dodam, że mieszkańcy
wsi wyraźnie odróżniają stan posiadania od stanu bycia. Potwierdza to semantyka
zwrotu ‘mieć wymowę’, oznaczająca samodzielność i odrębność gospodarczą; natomiast ‘być na wymowie’ jest jednoznacznie eksplikowaną sytuacją wskazującą
na formę zależności od zarządzających majątkiem. Tak np. w razie niemożności
kontynuowania samodzielnego życia starzy rodzice zdani byli na rodzinę, czyli,
jak to określano, zmuszeni byli „iść razem do innego stołu”34, co przekłada się na
notarialne (dalej cyt. Z.) I/1 — Istebna 1928 r., Akt notarialny; zob. też treść aktu notarialnego
z 1933 r., arch. UL, Z. I/1a — Istebna 1933 r., Akt notarialny.
30
Poświadczają to zachowane do dzisiaj we wsiach śląskich, dookreślające nazwy osobowe
np. „Francek z wymowy cziy Jano tam z wymowy”, wskazujące, jak objaśniono, że „wymownik” zastrzegł sobie, czyli ‘wymówił’, że do śmierci „będzie se tam kosił, uprawioł, albo
wypasał”, IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/2 — Istebna, nr inw. 1829/2004.
31
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 241–247.
32
Kwestię powinności „wymowniczych” wobec rodziców prezentuje szczegółowo Barbara Poloczkowa w artykule dotyczącym tradycji dożywocia na Ziemi Cieszyńskiej. Zawarte
w nim cytowane obszerne fragmenty dokumentów notarialnych pochodzących z różnych
okresów historycznych, począwszy od XVII w. do końca I wojny światowej, są nie tylko interesującym świadectwem dawnej kultury prawno–obyczajowej, ale stanowią również ilustrację relacji międzypokoleniowych, a także cenny zapis reliktów tradycyjnej kultury zachowanej w języku, zob. B. Poloczkowa, Sprawa dożywocia w tradycji ludowej, „Głos Ziemi
Cieszyńskiej” 16, 1970, nr 11, s. 4; nr 12, s. 4.
33
R. Karpiniec, Włościańskie zwyczaje spadkowe na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Zwyczaje spadkowe
włościan..., s. 131–157.
34
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/2 — Istebna, nr inw. 1829/2004.
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funkcjonujące powszechnie we wsiach śląskich sformułowanie w rodzaju „jestem
na wymowie u syna”. Stwierdzenia tego rodzaju wskazują wyraźnie na odczuwalną przez nich degradację statusową, wywołującą niekiedy silne frustracje. Jakkolwiek w warunkach wyższej konieczności (niedołęstwo, choroba terminalna) było
to oznaką troski, to wieloznaczność interpretacji i praktycznych jej przejawów
budziła u generacji ludzi starych niekiedy uzasadniony niepokój, tak dawniej, jak
i współcześnie.
„Wymowa” jako forma zabezpieczenia materialnego zapewniała ludziom starym, oprócz godziwej egzystencji, zachowanie poczucia własnej wartości, rytmu
życia warunkowanego pracami gospodarskimi i domowymi, a także co najważniejsze, umożliwiała utrzymanie pozycji gospodarza na „swoim”. Stanowiła więc
upowszechnioną formę continuum życia, ale w innej postaci; określała co prawda
odmienny rodzaj egzystencji, niewykazujący jednak znamion marginalizacji społecznej człowieka starego. Niektórzy „wymownicy” pozostawali nawet w swoich
domach rodzinnych; dzieci z kolei wyprowadzały się wtedy do nowo wybudowanego, zazwyczaj usytuowanego nieopodal budynku, ewentualnie — jeśli dom był
odpowiednio duży — zajmowały jego część. Na Podhalu była to zazwyczaj tzw. komora35, na Śląsku mieszkanie na drugim końcu domu rodzinnego. W nowoczesnych
obiektach mieszkalnych, budowanych po II wojnie światowej, charakteryzujących
się znacznie wyższym standardem, starym rodzicom zapewniano pokój z możliwością korzystania z sanitariatów, kuchni oraz pozostałych pomieszczeń. Mimo to
wielu odmawiało przeniesienia się do domu dzieci, znacznie komplikując tym samym sytuację w przypadku ich choroby czy niedołęstwa. Motywacja w rodzaju, że
„się nie chce iść na niczyje, jak mówią obce progi”36 wskazywała jednoznacznie na
obawy łączące się w ich odczuciu z utratą głosu decyzyjnego, przede wszystkim
koniecznością podporządkowania się młodym gospodarzom, co odbierano jako odsunięcie ich na margines życia rodzinnego.
Niezgodność charakterów, jak to eufemicznie określano, była przyczyną, dla
której np. we wsiach podhalańskich rodzicom, na ich wyraźne życzenie, budowano
niewielki domek w ramach wymowy, aby zapobiec w ten sposób ewentualnym
waśniom. Dotyczyło to przeważnie małżeństw zawieranych wbrew woli rodziców,
jak i sytuacji, w których przyżenieni usiłowali przejąć „ster rządów”: „przyjdzie
taki to łon chce inacej, łon chce być zaroz gazdom, chce rządzić, no a starzy tys sie
nie dadzom”37. Wielu tych, którzy podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu żałuje
tego kroku, a sprzeczki i pretensje są codziennością. Starzy mieszkańcy wsi śląskich również są zdania, że lepiej mieszkać w warunkach gorszych, bez wszelkich
udogodnień cywilizacyjnych, ale we własnym domu, w którym spędzili całe swoje
życie. Obawa przed utratą statusu gospodyni czy gospodarza nie jest jedynym,
choć istotnym powodem powstrzymującym ludzi starych przed opuszczeniem starego domu.
Uzasadnienie niechęci czy wręcz oporu ludzi starych do przeprowadzenia się
odnaleźć można, analizując ich wypowiedzi przez pryzmat antropologicznego uję35

W tradycyjnych domach góralskich było to wydzielone pomieszczenie pełniące funkcję
schówkową, w którym przechowywano żywność i naczynia. Czasem służyło jako miejsce
sypialne dla dziewcząt lub starszych członków rodziny, zob. M. Gładyszowa, Budownictwo
i struktura osadnicza, „Etnografia Polska” 28, 1984, z. 1, s. 51.
36
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/5 — Małe Ciche, nr inw. 1825/2004.
37
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/2 — Małe Ciche, nr inw. 1821/2003.
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cia przestrzeni i miejsca oraz symboliki znaczeniowo–funkcjonalnej domu38. W percepcji domu przez starsze pokolenie wyraźne są sformułowania wskazujące na to,
iż jako miejsce jest on dla nich „atrybutem duchowym”, pojmowanym emocjonalnie
i symbolicznie, a nie tylko materialnie. Mieści w sobie całe ich życie, będące dla
nich własnym światem, ostoją, pamięcią, przestrzenią dobrze znaną, ich tożsamością i korzeniami, co tak obrazowo przedstawił jeden z mieszkańców wsi podhalańskiej: „jakbyście tego jasienia wywieźli do Warsawy to on jus tam nie będzie rósł.
On musi róść ka mo korzynie, wte jest szczęśliwy, najlepi w doma, na swoim”39.
Z jego opuszczeniem związana jest pogłębiająca się z wiekiem nostalgia: „jo nie roz
stojem w oknie, a płaczem, bo mnie tak tęskno za tym domem. Boch się tam urodziła”40. Przedmioty, w których otoczeniu seniorzy przebywają w domu rodzinnym,
pozwalają im trwać przez posiadaną właściwość „zakotwiczenia czasu”, a ludzie
starzy żyją bardziej czasem przeszłym niż teraźniejszym. W nowym otoczeniu są
zagubieni, czują się wyobcowani i głęboko nieszczęśliwi.

Inne formy asekuracji
Przedstawiony zarys funkcjonowania zabezpieczenia materialnego dalszego bytu
ludzi starych nie wyczerpuje jednak wszystkich jego wariantów, dotyczy bowiem
rodzin posiadających dzieci. Jakkolwiek brak potomstwa był rzadko spotykany
w wiejskich społecznościach lokalnych charakteryzujących się raczej jego nadmiarem, to jednak zdarzały się tego rodzaju przypadki. Dotyczyły one na ogół osób
pozostających w stanie bezżennym41 lub małżeństw bezdzietnych skłóconych z rodziną, a więc takich, które nie mogły liczyć na jej wsparcie i pomoc w trudnym dla
niektórych okresie starości.
Praktykowaną procedurą było branie na wychowanie dzieci krewnych, także
nieślubnych urodzonych w rodzinie, rzadziej obcych42, które w zamian za świadczoną pomoc w gospodarstwie i opiekę w chorobie miały obiecany majątek po
śmierci gospodarzy43: „jak ni mieli dzieci, to brali łod krewnych. Stary [mąż informatorki — U. L.] wychowany przy cioci, bo mama miała dużo dzieci [...]. Do śmier38

Zob. D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wrocław 1992; M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł. I. Kania, Warszawa 2004, s. 39–43; Yi–Fu
Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987.
39
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/4 — Małe Ciche, nr inw. 1824/2004.
40
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/1 — Istebna, nr inw. 1828/2004.
41
Przykładem takiego stanu rzeczy jest treść testamentu, w którym niezamężna, chorująca
kobieta, na wypadek swojej śmierci rozporządza posiadanym majątkiem w ten sposób, iż
jego część (3/4) darowuje po swojej śmierci córce siostry „jako zapłatę za rzetelną obsługę
w mojej długiej chorobie”, przy czym wyraźnie podkreśla ona zobowiązania siostry Z. R.
wobec własnej osoby: „zastrzegam sobie dozgonną opiekę lekarską jako też pełne wyżywienie, co ma mi zabezpieczyć Z. R. Pogrzeb ma mi urządzić według miejscowych zwyczajów
również Z. R.” Pozostałą część (1/4) bez żadnych zobowiązań darowuje zaś córce brata, arch.
UL, Z. I/2 — Koniaków 1956 r., Testament.
42
„Szukali se opiekunów przeważnie z rodziny bliższej, obcych mało, chociaż bezdzietne
małżeństwa jak były, starały se wziąć jakiegoś dziada, dziecko od biedaka, bo się nie bedom
dziady upominać o niego [...], wychowali go i potem mieli na stare lata wyrękę, opiekę [...] za
to, że się opiekunował nimi, dostawał majątek”, IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/6 —
Małe Ciche, nr inw. 1826/2004.
43
W testamencie z 1782 r. (Zubsuche, Podhale) gospodarz przekazuje swój majątek żonie,
„a po śmierci żony mojej to oddaję siostrzenicy imieniem Helenie, jako chowanicy, którą
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ci był przy niej [...] to wszystko po ciotce dostał”44. Tego rodzaju przysposobienie
było pod wieloma względami formułą korzystniejszą niż adopcja dziecka obcego.
Ta druga wiązała się z obawami wynikającymi z braku wiedzy o jego pochodzeniu,
w tym odziedziczonymi w genach cechami charakteru, które w przyszłości mogły
niekorzystnie rzutować na relacje wzajemne. Niemniej jednak i takie formy przysposobienia zdarzały się, a dorosłe dzieci adopcyjne mające już własne rodziny mogły
utrzymywać z przybranymi rodzicami pozytywne relacje: „żyją dobrze i opiekują
się tymi rodzicami. Na starość wsparcie”45.
Niekiedy taka tymczasowa lub nawet długotrwała i nieformalna adopcja zwana „ubogą miłością” czy „łaską ubogą” ograniczała się do zapewnienia gospodarstwu rąk do pracy bez zamiaru uznania tych dzieci za swoje (Wielkopolska)46. We
wsiach podhalańskich czy śląskich przygarnięte dziecko spoza rodziny, czy nawet
pochodzące z innej wsi, uzyskiwało z czasem status tzw. chowańca. Służąc początkowo w charakterze pomocy domowej i w gospodarstwie, stawało się po kilku latach członkiem rodziny przez formalną adopcję. Dzieci chowane przez bezdzietnych krewnych miały zapewnione lepsze warunki życia, aż do zawarcia związku
małżeńskiego, a nawiązane więzi skutkowały w przyszłości większą troską o rodziców zastępczych. Występującym w przeszłości, aczkolwiek sporadycznie, rodzajem pozyskania potomka przez bezdzietne małżeństwo było też np. uznanie za
swoje dziecka zrodzonego ze związku gospodarza ze służącą. Nie wnikając głębiej
w motywy jego poczęcia, po jego urodzeniu dziewczynę sowicie wynagradzano
i odprawiano z domu. Na marginesie należy dodać, iż zdarzały się także przypadki
podejmowania decyzji o tzw. nabyciu dziecka, czyli świadomym samotnym macierzyństwie i dalszym życiu bez partnera, motywowane m.in. chęcią zapewnienia
sobie na starość wsparcia i opieki.
Analiza treści podhalańskich materiałów źródłowych (testamentów) oraz przekazów mieszkańców społeczności lokalnych w Beskidzie Śląskim wskazuje, że różne sposoby pozyskania potomka były korzystne dla obu stron, mimo iż tego rodzaju
przedsięwzięcia zdają się być nacechowane kalkulacją i pewnym wyrachowaniem.
Dzieci miały jednak dzięki temu szansę na przeżycie, otrzymywały też możliwość
edukacji i zabezpieczenia materialnego swojej przyszłości. Bezdzietne małżeństwo
spełniało się więc w roli rodziców, wychowując zaś przyszłego spadkobiercę otrzymywało wydatną pomoc w gospodarstwie i wsparcie w okresie starości. Zdaniem
mieszkańców wsi chowańce wywiązywały się lepiej z obowiązków opiekuńczych
niż niejedno dziecko rodzone, co także potwierdzają komentarze przybranych rodziców, oceniających z perspektywy czasu wzajemne relacje: „włosne dzieci nie dbajom, jak łoni”47. Licznych dowodów starających się przybranych dzieci dostarczają
również treści testamentów z minionych wieków, w których testator, uzasadniając
swoją decyzję zapisu chowańcowi części lub całości majątku, wyraźnie podkreśla
jego starania i wydatną pomoc w chorobie i starości48.

wziołem za swoje dziecię, nie mając żadnego potomka”, cyt. za K. Dobrowolski, Włościańskie
rozporządzenie..., Kraków 1933, s. 167–168 (teksty źródłowe).
44
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/3 — Istebna, nr inw. 1830/2004.
45
Ibidem.
46
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 256; W. Sobisiak, op. cit., s. 206.
47
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/1 — Małe Ciche, nr inw. 1818/2000.
48
K. Dobrowolski, Włościańskie rozporządzenie..., Kraków 1933, s. 196–197 (teksty źródłowe).
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Wśród osób bezżennych najczęściej były kobiety pochodzące z bardzo biednych
rodzin; rzadziej spotykało się mężczyzn, którzy mimo posiadanego majątku żyli
w stanie kawalerskim. Ubogie dziewczyny niemogące liczyć na posag, a tym samym
na założenie własnej rodziny, od najmłodszych lat zarabiały na swoje utrzymanie,
pomagając sąsiadom m.in. w zajęciach rolno–hodowlanych. W wieku uniemożliwiającym im duży wysiłek fizyczny były przyjmowane przez bogatych krewnych
lub obcych jako opiekunki do dzieci i pomoc w drobnych pracach domowych. Posiadały status komornicy49, na ogół jednak traktowano je na równi z pozostałymi
członkami rodziny.
Wspieranie samotnych, starych krewnych nie było wyłącznie charakterystyczne dla wsi śląskich czy podhalańskich, ale występowało także w innych regionach
Polski. Jak wynika z przekazów zarejestrowanych np. we wsiach wielkopolskich,
jeszcze w latach 60. XX w. los takich osób nie był obojętny dla wspólnoty wiejskiej.
Przygarniano starców samotnych, względnie źle traktowanych we własnym domu,
na tzw. łaskawiznę. W zamian za otrzymany dach nad głową i jedzenie pilnowali
oni gospodarstwa, wykonywali drobne usługi, bawili dzieci50. Samotni lub źle traktowani przez bliskich dożywali swoich ostatnich dni przy rodzinach, które choć nie
były ich własnymi, zajmowały się nimi w ostatniej fazie życia.
Inną formą zabezpieczenia sobie wsparcia w wieku starszym oraz opieki w razie choroby było, w przypadku trwałego konfliktu w rodzinie, zawieranie przez
małżeństwa bezdzietne umów z obcymi. Przeniesienie prawa własności majątku,
którym dysponowali starsi, w zamian za obowiązek pomocy w gospodarstwie i dożywotnią opiekę, okazywało się być posunięciem niefortunnym. Przypadek taki,
znany mi z autopsji, jest exemplum wykorzystania naiwności ludzi starych. Kierując
się wiarą w dobre intencje obcych i zawierzając im swój los, zamiast pogodzić się
z rodziną, pozbyli się majątku i praktycznie zdani są obecnie na świadczenia i pomoc opieki społecznej51.
Niewątpliwie należy przyznać, że wszelkiego rodzaju zapisy formalne czy nieformalnie składane przyrzeczenia darowizny stanowiły czynnik manipulacji stosowany przez ludzi zmierzających ku starości i pragnących ją sobie zabezpieczyć.
W większości rodzin mogli liczyć na respektowanie i realizację swoich postanowień
przez członków rodziny: „jak było dobre wychowanie łod dziecka, to dzieci dboły ło
niego, taki był biedok i takiego sanowały, tak już opiekowali się ś nim, bo musieli też,
bo nie było żodnej opieki społecznej, ani nic, ba musieli w doma chować, jakoś trza
było to tak”52. Kwestie majątkowe budziły jednak zawsze złe emocje, zdarzało się
więc, że zaplanowana spokojna i godna starość czy opieka w czasie choroby lub pomoc w niedołęstwie mijała się z ich wyobrażeniami. Znane są przypadki wspólnego
zamieszkiwania domu przez starzejących się rodziców i syna bądź córkę z rodziną,
którzy nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów. Rodzice mogli liczyć wyłącznie
na siebie, wspierając się wzajemnie, ale gdy zniedołężnieli lub jedno z nich zmarło,
49
Etymologia nazwy wywodzi się od słowa ‘komora’ (zob. przyp. 34). W domach nowszego
typu ludziom starszym, w tym przyjmowanym krewnym lub obcym, przeznaczano miejsce
w kuchni, gdzie w ograniczonej przestrzeni wspólnego użytkowania miały tylko własny kąt.
Znajdowało się w nim łóżko i skrzynia na ubrania oraz inne rzeczy składające się na ich ubogi
majątek.
50
W. Sobisiak, op. cit., s. 210.
51
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 258.
52
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/3 — Małe Ciche, nr inw. 1823/2003.

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

Od dożywocia do emerytury. Społeczno–kulturowe uwarunkowania...

137

to sytuacja bywała niekiedy dramatyczna; brakowało nieraz opału na ogrzanie izby,
a nawet jedzenia53. Nie można jednak postrzegać tego rodzaju zjawisk w sposób
jednostronnie oceniający relacje międzypokoleniowe. Starość będąca okresem życia
charakteryzującym się postępującą destrukcją biologiczną organizmu nie ogranicza
się tylko do upośledzenia jego funkcji motorycznych. W wieku podeszłym nasilają się niekiedy tłumione czy skrywane negatywne cechy osobowości, pogłębiane
przez ujawniające się w wieku przedstarczym symptomy narastającej dysfunkcji
psychicznej: stany hipochondryczne, neurastenię aż po psychozy (np. depresji, manii)54. Z kolei zaburzenia te mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się postaw
seniorów: od konstruktywnej przez zależnościową (obronną) do wrogiej włącznie55. Przekłada się to na jakość kontaktów interpersonalnych. W zależności więc od
stopnia „skażenia” jednostki czynnikami nie zawsze od niej zależnymi, rozdźwięk
między percepcją rzeczywistości a jej projekcją może skutkować niewłaściwą oceną
sytuacji własnej ludzi starych, pogłębiając tym samym ich frustrację, rozgoryczenie
i poczucie niesprawiedliwości.

Rodzina i społeczność lokalna wobec starych i samotnych
Ludzie starzy w rodzinie
Sytuacja materialna na wsi dawnej nigdy nie była łatwa, ale z treści przekazów wynika, że w większości przypadków człowiek stary dożywał swoich dni w warunkach przewidzianych wymową. W tym okresie życia, podwójnie trudnym zarówno dla człowieka starego (dyskomfort fizyczny i psychiczny), jak i dla członków
rodziny (dezorganizacja życia rodzinnego), łączące ich więzi emocjonalne kształtowały się od nowa. W warunkach nędzy i ubóstwa, panujących na dawnej wsi,
obecność człowieka starego, chorego i zniedołężniałego uważano często za duże
obciążenie, choć nie zawsze traktowano go w sposób naganny. Relacje wzajemne
na płaszczyźnie generacyjnej starzy–młodzi determinowane były z jednej strony
zinternalizowanymi, obłożonymi sankcjami społecznymi działaniami obyczajowymi (folkways) o charakterze niewartościującym moralnie; z drugiej zaś tradycyjnym
wychowaniem religijnym. Zatem wiara, ale i świadomość istnienia kontroli społecznej, jakkolwiek pozbawiona charakteru formalnego, była stymulatorem zachowań
pożądanych dla egzystencji członków rodziny czy grupy lokalnej. Nie istniały one
jednak samoistnie w próżni odniesień społeczno–kulturowych. W powiązaniu z zachowaniami typu obyczajowego, wynikającymi ze światopoglądu, przyswojonych
wartości, ocen i norm, których postrzeganie i odbieranie było wyrazem ostrego
poczucia godziwości lub niegodziwości, stanowiły niesformułowaną etykę w działaniu56. Fakt istnienia tego rodzaju mentalnej bariery ochronnej dla nieetycznych
postaw i zachowań łagodził przejawy nieodpowiedniego traktowania ludzi starych,
niezależnie od rozporządzeń wewnątrzrodzinnych, uznawanych przez niektórych
członków rodziny za niesprawiedliwe. Do nielicznych, choć odnotowanych, należą
53

IAE PAN Kraków, APE, Ankiety (dalej cyt. An.), sygn. II/1 — Małe Ciche, nr inw. 1834/2004.
S. Cwynar, Geriopsychiatria, [w:] Geriatria, red. K. Wiśniewska–Roszkowska, Warszawa
1971, s. 248.
55
B. M. Puchalska, Starość jako faza rozwoju człowieka, [w:] Encyklopedia seniora, red. F. W. Sawicka, B. Maryańska, E. Stańczuk, Warszawa 1986, s. 61–63.
56
Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 2000, s. 265.
54
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drastyczne przypadki nękania rodziców przez własne dzieci lub ich współmałżonków: werbalizowane życzenia ich śmierci, głodzenie, zamykanie w komórkach, bicie czy wypędzanie z domu57.
Ograniczenie lub brak samodzielności ruchowej, powodujące konieczność opieki i stałej pomocy członków rodziny, były i pozostały dramatem przede wszystkim
dla człowieka starego. Zrozumienie nieodwracalnej destrukcji własnego organizmu,
przejawiającej się bezsilnością, stanowiło traumatyczne przeżycie dla ludzi starych,
pracujących zwyczajowo do całkowitej utraty sprawności. Niedołęstwo czy przedłużająca się choroba, zazwyczaj nieleczona, kończyły się śmiercią. Zanim jednak
do niej doszło, dla człowieka starego był to czas trwania w zawieszeniu, „nicnierobienia”, oczekiwania na powrót dzieci, wnuków czy na niespodziewaną wizytę
sąsiada. Stan taki, odczuwany jako bolesna zmiana tożsamości, wiązał się początkowo z rezygnacją z podstawowej funkcji pełnionej w rodzinie (dobrowolną lub
wymuszoną). Potem następowało stopniowe zamykanie się we własnym świecie,
spowodowane narastającym poczuciem osamotnienia, opuszczenia czy zaniedbania ze strony zapracowanej rodziny. W końcu choroba odzierała człowieka ostatecznie z godności osobistej na skutek upokarzających, niemożliwych do kontrolowania
czynności fizjologicznych, utrudniających niełatwą dawniej pielęgnację chorego,
wyzwalających niekiedy chęć odcięcia się od człowieka starego. Te wszystkie czynniki przekładały się na wolę odejścia.
Sytuacja ubóstwa dawnej wsi utrwalona w przekonaniu ludzi starych, że nie
można „darmo jeść chleba”, jak często powtarzano, sprawiała, że nie mogąc już pracować, często odmawiali oni posiłku, poprzestając na spożywaniu mleka. W tym
miejscu przypomnę, że kategorii osób należących do starych, zwłaszcza tych zniedołężniałych i schorowanych, rozdzielano w trudnych okresach nieurodzaju i ogólnej
biedy na wsi ograniczone racje żywnościowe; osoby niepracujące uważano bowiem
za darmozjadów. Jak relacjonowano: „dzieci wypowiadali dawniej: ni mocie piniędzy, nic nie robicie, jeszcze was trzeba obsługiwać”58. Zdarzały się więc przypadki
świadomego głodzenia starców, aby się ich szybciej pozbyć i przejąć gospodarstwo
lub wymowę: „smutne było, ciakali aś umrze, pozbyć się go chcieli”59. Trudno jednak z perspektywy współczesnej oceniać w ogóle, a tym bardziej krytycznie, etyczność zachowań członków rodzin wiejskich, które znajdując się w skrajnej nędzy
walczyły o przeżycie. Nie jest również możliwe określenie jakości i skuteczności
zabiegów pielęgnacyjnych, jak i domniemanej motywacji ich zaniechania.
Opieka nad człowiekiem starym i zniedołężniałym była obciążeniem dla wielodzietnej rodziny, starano się więc niekiedy dzielić obowiązek opiekuńczy pomiędzy jej członków. Każde z dzieci miało zapewnić starcowi dach nad głową, jedzenie
i opiekę w ustalonym między sobą czasie, którego ściśle przestrzegano. W znanej
mi z przekazów relacji pochodzącej ze wsi podhalańskiej, niedotrzymanie terminu
„odbioru” starego ojca skończyło się dla niego śmiercią. Zamarzł, podrzucony siostrze wieczorem, do sieni jej domu nieużytkowanego w zimie, ponieważ nie zjawiła
się ona po ojca w oznaczonym czasie60.
Dzielenie się obowiązkami opiekuńczymi nad chorym, zniedołężniałym rodzicem praktykowano także we wsiach śląskich. Było to jednak motywowane wolą ojca
57

U. Lehr, U schyłku życia..., s. 343–344.
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/4 — Istebna, nr inw. 1831/2004.
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IAE PAN Kraków, APE, An., sygn. I/2 — Istebna, nr inw. 1833/2004.
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U. Lehr, U schyłku życia..., s. 254, przyp. 86.
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czy matki, którzy przebywanie u każdego ze swoich dzieci uzasadniali sprawiedliwym rozłożeniem obciążeń związanych z czynnościami pielęgnacyjnymi. Ponadto związane było to także z chęcią zmiany otoczenia i urozmaicenia okresu życia,
w którym choroba unieruchamiała trwale człowieka w łóżku.
W okresie międzywojennym opieka zdrowotna nie obejmowała wsi, przynajmniej wszystkich, a jej poziom był bardzo niski61. Na wyjazd do miasta do lekarza
nie każdego było stać, a poza tym uważano, że przynajmniej w przypadku człowieka starego nie należy wydawać pieniędzy, których zawsze brakowało. Troska o chorego spadała więc na rodzinę, która w sposób jej właściwy, jak i zgodny z przekazanym tradycją wyobrażeniem, spełniała swoją powinność, uważając ją za obowiązek
moralny. Istniejący na wsiach własny system leczenia tzw. sposobami domowymi,
obejmujący głównie fitoterapię, wypełniał w sposób znaczący brak fachowej pomocy medycznej62. Zasadniczo każdy mieszkaniec wsi orientował się jak sobie poradzić lub czyniły to osoby specjalizujące się w tego rodzaju pomocy doraźnej (znachorki, zielarki). Ponadto każda nieomal wieś posiadała lokalnego tzw. składacza
kości — znawcę od złamań, przeciągnięć, czy „babę” od chorób dziecięcych itd.63
W przypadku jednak schorzeń ciężkich, ich przewlekłości, niefachowego leczenia
chorób wymagających hospitalizacji, podejmowane próby wykurowania pacjenta w wieku podeszłym rzadko zwieńczone były sukcesem. W kontekście obecnej
ogólnej dostępności służby zdrowia dla mieszkańców wsi, możliwości korzystania
z diagnostyki specjalistycznej czy wykształconego nawet u niektórych osób nawyku
regularnych wizyt u lekarza, niezrozumiałe lub wręcz szokujące są dla ludzi młodych, a nawet średniej generacji, znane z tradycji ustnej przekazy o postępowaniu
z ludźmi starymi i chorymi. Przykładowo na Podhalu w okresie międzywojennym,
gdy rodzina na podstawie wiedzy własnej, będącej kompilacją przekazywanych
z pokolenia na pokolenie doświadczeń, rozpoznawała oznaki zbliżającego się kresu
życia starca, rozpoczynano wtedy przygotowania do jego ostatniej drogi. Człowieka
starego myto, ubierano w strój przeznaczony do pochówku, przenoszono do stodoły i kładziono na desce. Odizolowany od reszty członków rodziny, pozbawiony
posiłku oczekiwał, podobnie jak oni, na nadejście śmierci, która niekiedy następowała dopiero po kilku dniach. Zachowanie takie w interpretacji kulturowej percepcji
życia i śmierci było naturalną reakcją rodziny, dla której schyłkowy okres starości
sytuował człowieka w fazie nieodwracalnego przejścia. Wskazywała ona na zbliżanie się do granicy życia, której przekroczenie było tylko kwestią czasu.
W czasach współczesnych, mimo możliwości wsparcia instytucjonalnego,
o czym piszę w kolejnej części, opieka nad człowiekiem starym, zniedołężniałym
czy chorym spoczywa nadal na członkach rodziny, a najczęściej rodzicami zajmują
się dzieci. Jakkolwiek wydaje się to naturalną koleją rzeczy, to zdarzały się incydentalnie przypadki odmówienia tego rodzaju świadczeń nawet za cenę „zapłaty”
61

Wyjątkiem jest jedna ze wsi Beskidu Śląskiego — Istebna, w której od 1920 r. przez prawie
50 lat rezydował pierwszy lekarz medycyny — dr Jan Raszyk, świadcząc usługi medyczne
także mieszkańcom pozostałych wsi zlokalizowanych w tym regionie, tj. w Koniakowie i Jaworzynce (D. Tylkowa, Lecznictwo ludowe, „Etnografia Polska” 28, 1984, z. 1, s. 205).
62
Zagadnienia związane szczegółowo z lecznictwem ludowym we wsiach podhalańskich,
a także występującym w innych wsiach karpackich, prezentuje Danuta Tylkowa (Lecznictwo ludowe, [w:] Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, red. D. Tylkowa, Warszawa 2000, s. 385–
419; Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich. Tradycja i współczesność, Wrocław 1989).
63
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 113–115.
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w postaci ziemi: „dziadku, babko dawajcie komu chcecie, a my was nie będziemy
obsługiwać”64. Zauważalne jest natomiast podyktowane sytuacją rodzinną przejmowanie czynności opiekuńczych przez wnuki. Spotkałam się z taką formą na Podhalu, sporadycznie występuje ona także we wsiach Beskidu Śląskiego. Na Podhalu
jest to związane z kontynuowaną od XIX w. emigracją zarobkową do USA, dzięki
której w wielu domach pozostawali dziadkowie i wnuki. Ludzie młodzi, na ogół
po założeniu rodziny i odchowaniu potomstwa wyjeżdżali, powierzając opiekę nad
nim swoim rodzicom. Powracali na stałe do kraju zazwyczaj po uzyskaniu prawa
do emerytury. Podczas wieloletniego okresu ich nieobecności, poza krótkimi odwiedzinami okolicznościowymi (chrzest, ślub, pogrzeb), dzieci dorastały, zakładały
rodziny; rodziły się wnuki i prawnuki. Systematycznie przysyłane przez rodziców
pieniądze przeznaczano na budowę większego, bardziej nowoczesnego domu,
umożliwiającego prowadzenie działalności turystycznej. Dziadkowie pomagali
wnukom w wychowywaniu ich dzieci, w gospodarstwie, ale też w prowadzeniu
rodzinnego interesu; gdy utracili siły brano ich do siebie i opiekowano się nimi aż
do śmierci. We wsiach śląskich, gdzie nie ma „tradycji” masowego wyjeżdżania za
granicę w celach zarobkowych, chociaż pojawiają się już takie przypadki, opieką
nad dziadkiem czy babcią także niekiedy zajmują się wnuki. Jest to jednak warunkowane złym stanem zdrowia dzieci, które nie są w stanie podjąć się obowiązków
opiekuńczych nad własnymi rodzicami.

Społeczność lokalna a ludzie starzy
Podejmowane przez mieszkańców wsi działania zmierzające do zapewnienia sobie
wsparcia w okresie starości nie zawsze były uwieńczone sukcesem i miały charakter „wymuszonej troski”, którą wyznaczał testament, zapis czy obietnica. Opinia
społeczna kierująca się prawem zwyczajowym była egzekutorem realizowania tego
rodzaju postulatów, w większym stopniu we wsiach śląskich niż podhalańskich, co
uwarunkowane było odmiennym charakterem osadnictwa tych regionów i wynikającą z tego specyfiką życia wspólnotowego.
Charakterystycznym przykładem są trzy wsie Beskidu Śląskiego, których pierwotna struktura osadnicza zorganizowana w tzw. place65, dawniej „dwory”, tworzyła rodzinne zespoły produkcyjne ściśle ze sobą współpracujące. Tego rodzaju
forma współpracy pozwalała nie tylko na sprawne funkcjonowanie gospodarstw
rolnych w przeszłości, ale przyczyniła się do nawiązania silnych więzi sąsiedzkich,
istniejących do dzisiaj. Utrwalane przez kolejne pokolenia, były nieocenione w przypadkach zdarzeń losowych i klęsk elementarnych. Wynikające ze wspólnoty normy
współżycia sąsiedzkiego opierały się na zasadach prawa zwyczajowego, funkcjonującego w tradycji lokalnej. Uwzględniając wzajemne powinności, umożliwiały
ludziom starym prowadzenie własnego niewielkiego gospodarstwa, ponieważ zawsze mogli oni liczyć na pomoc w pracach rolnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy dzieci
przeniosły się do miasta.
Istotne jest w tym miejscu podkreślenie znamiennego faktu, iż relacje wzajemne
przedstawicieli wyznania katolickiego i ewangelickiego zamieszkujących wsie ślą64

IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/4 — Istebna, nr inw. 1831/2004.
Pojęciem tym określa się w Istebnej i wsiach sąsiednich kilka domów położonych blisko
siebie, tworzących integralną przestrzeń społeczno–kulturowych relacji, zwaną placem (bardziej szczegółowe wyjaśnienie zob. U. Lehr, U schyłku życia..., s. 22, przyp. 22).
65
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skie wskazują, że zróżnicowane kanony wyznaniowe rodziły w przeszłości sytuacje
konfliktowe, co zaświadcza pamięć zbiorowa. Na etapie dostępnym poznawczo nie
miały już one znaczenia, czego dowodem są poprawne kontakty sąsiedzkie oraz
świadczenia pomocowe na różnych płaszczyznach życia66. Przyczyniła się do tego
wypracowana przez pokolenia forma integracji społeczno–kulturowej, której podstawę stanowiły desygnujące ją wspólne wartości kulturowe, uznane za nadrzędne. Reprezentujące je takie składniki kultury, jak: tożsamość kulturowa, regionalna,
identyfikacja przestrzenna czy tradycyjne formy współżycia społecznego, doprowadziły do wykształcenia consensusu egzystencji wspólnotowej mieszkańców różno–
wyznaniowych67.
Więzi sąsiedzkie obejmowały swym zakresem kontakty o różnorodnej treści,
wynikającej z poczucia bliskości. Dotyczyły działań o charakterze pomocy wzajemnej, najwyraźniej występujących przy tzw. pobabie68, charakteryzującej się pracą
zespołową, wymagającą wzmożonego wysiłku, w zasadzie świadczoną bezinteresownie69. Obejmowały prace wykonywane w gospodarstwie rolnym (np. żniwa,
kopanie ziemniaków, koszenie łąki, zrywanie lnu, skubanie pierza), jak i o charakterze inwestycyjnym (budowa domu).
Relacje interpersonalne uwidaczniały się również w życiu towarzyskim (odwiedziny, porady, zwierzenia), a także w uczestnictwie w organizowanych uroczystościach rodzinnych i dorocznych. Zażyłe stosunki umożliwiały opiekę nad dziećmi
czy korzystanie z drobnych przysług. Wzajemność świadczeń, znajomość sytuacji
materialnej sąsiadów, kondycji fizycznej ludzi starych gospodarujących na wymowie
była niezwykle przydatna, a wręcz nieoceniona przede wszystkim w okresie ich choroby czy niedołęstwa. Mogli oni, a zwłaszcza ludzie samotni, liczyć na wsparcie sąsiadów, którzy dzielili się obowiązkami na ich rzecz, podejmowanymi samorzutnie
i dobrowolnie. Obejmowały one niezależnie od pomocy w zajęciach gospodarskich,
np. przygotowanie posiłku, sprzątanie czy towarzyską pogawędkę. Człowiek stary
na wsi nigdy nie był sam, pozostawiony na łasce losu: „sómsiadce wsiecy pómógajom, jako mogóm, bo ni ma rodziny”70. Godna podkreślenia jest tu troska sąsiedzka,
widoczna zwłaszcza we wsiach Beskidu Śląskiego, wynikająca z istniejących jeszcze
wśród starszego pokolenia silnych więzi sąsiedzkich: „jak się nie kurzyło z komina
[...] to się szła podziwiać, czy jej się nic nie stało”71. Także w przypadku niewłaściwej
66
Poświadcza to m.in. informacja mieszkanki wyznania ewangelickiego wspieranej przez sąsiadkę katoliczkę: „ta moja sąsiadka, ona wdycki przyjdzie jak mam za telefon, za wodem,
czy podatek w Gminie, czy jaką łopłatę, to przyjdzie, weźmie mi te piniądze, załatwi mi to,
chociaż to nie jest jej łobowiązek, ale wie, że jo mam wielki problem [trudności z chodzeniem — U. L.]”, IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/3 — Istebna, nr inw. 1830/2004. Podobnych przykładów jest wiele.
67
U. Lehr, Czy katolik i ewangelik mogą być „braćmi”?, „Etnografia Polska” 53, 2009, z. 1–2, s. 57–
58.
68
Etymologia tego określenia wywodzi je od słowa ‘powaba’, czyli od ‘wabienia’, tzn. przyzywania. Jest to zjawisko obyczajowe wywodzące się z XVII w., odnoszące się w okresie
pańszczyźnianym do powinności świadczonych na rzecz dworu, ale też w obrębie gromady
wiejskiej — działań gospodarczych, pracy ofiarowanej sąsiadowi. Szerzej na temat funkcjonowania tego rodzaju formy pomocy wzajemnej w Beskidzie Śląskim zob. T. Dobrowolska,
E. Duszeńko, Pobaba — forma pomocy wzajemnej, „Etnografia Polska” 28, 1984, s. 133–156.
69
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 172, przyp. 90.
70
IAE PAN Kraków, APE, An., sygn. I/1 — Istebna, nr inw. 1833/2004.
71
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/1 — Istebna, nr inw. 1828/2004.
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opieki i zaniedbań sąsiedzi mobilizowali się i stawali w obronie człowieka starego.
Niekiedy jedyną formą wyrażanej dezaprobaty wobec członków rodziny źle traktujących osobę starą był ostracyzm. Życie mieszkańców wsi jako wspólnoty jednostek
znających swoje korzenie oraz historie rodzinne od pokoleń integrowały nadto lokalne normy obyczajowe, rytuały związane z cyklem życia i obrzędami magiczno–
religijnymi roku liturgicznego. Nie tylko dowartościowywały one przedstawicieli
starszej generacji, co było dla nich znaczącym akcentem podkreślającym ich obecność w społeczności lokalnej, ale też przekładały się na okazjonalne wsparcie. Tak
np. wszystkie ceremonie związane z fazami życia (narodziny, wesele i pogrzeb) czy
święta łączyły się nie tylko z uczestnictwem seniorów, ale też z obdarowywaniem
ludzi starych zamieszkujących w danym „placu”. Były to przeważnie artykuły spożywcze. Podobnie z okazji świąt, zwłaszcza Bożego Narodzenia, dzielono się żywnością z samotnymi i starymi. W okresie zaś tzw. świniobicia gospodarz obdarowywał ich wyrobami przygotowanymi po tzw. zabijaczce. Te gesty skierowane do ludzi
starych, którzy w zasadzie nie mieli nic do zaoferowania w zamian za otrzymane
dary, wskazuje raz jeszcze na sposób traktowania najstarszych członków społeczności. Dostrzegano w nich nadal ludzi pełnowartościowych, godnych szacunku, którzy
swoim życiem zasłużyli na godziwe traktowanie w schyłkowej fazie egzystencji.
We wsiach podhalańskich charakteryzujących się osadnictwem typu rodowego72, rodziny zamknięte były w swoich własnych kręgach. Nie wykluczało to
korzystania z wzajemnych świadczeń, ale nie miało, jak we wsiach śląskich, charakteru zwyczajowej powinności, lecz było rodzajem zawieranej umowy. Zainteresowanie ludźmi starymi ograniczało się do rodziny, która we własnym gronie
rozwiązywała wszystkie problemy, w tym kwestie związane z opieką i pielęgnacją
starego, chorego człowieka. Dochodziło jednak czasem do interwencji sąsiedzkiej,
jak w znanym przypadku, kiedy ślady katowania starej teściowej przez synową
stały się widoczne, bo znajdowały się w miejscach trudnych do ukrycia. Powiadomiono wtedy córkę zamieszkałą w mieście, która zabrała starą matkę do siebie. Inny przypadek dotyczył pewnej kobiety, wobec której dzieci nie wypełniały
podstawowych zobowiązań wymowniczych. Nie mając żadnego źródła dochodu,
głodzona, aby zdobyć pieniądze na wyżywienie, wyszukiwała na śmietnikach butelki, które sprzedawała w punkcie skupu opakowań szklanych. W końcu wziął ją
do siebie brat mieszkający samotnie, równie stary i schorowany jak kobieta. Dodam
w tym miejscu, że jeśli okoliczności życia człowieka starego były uważane przez
społeczność lokalną za wysoce naganne i wymagające zainteresowania, to niekiedy
winą obarczano jego samego. Upatrywano jej przede wszystkim w zbyt pochopnym przekazaniu całego majątku dzieciom, rzadziej w postępującej psychicznej
inwolucji człowieka starego.
Wieś współczesna charakteryzująca się sukcesywnym zanikaniem rolnictwa, także hodowli (w tym owiec)73, zatraca stopniowo dawne zwyczajowe formy działań
72

Wiąże się z nim organizacja rodowa, której związki sięgają XVII–XVIII w. (zob. U. Lehr,
U schyłku życia..., s. 22, przyp. 23).
73
Dotyczy to zarówno Beskidu Śląskiego (proces upadku szałaśnictwa rozpoczął się
w XIX w.), jak i Podhala (lata 50. XX w.), zob. ibidem, s. 24, przyp. 25, 26. Zainteresowanie
powrotem do tego rodzaju hodowli ma niewielki liczebnie zasięg, przede wszystkim jednak
zachowania zwyczajowe związane z tą formą zajęcia utraciły naturalny komponent kulturowy. Niektóre z nich praktykowane do dzisiaj przez młodsze pokolenie (np. przepędzanie
owiec przez spalane, poświęcone zioła, kropienie ich święconą wodą) mają charakter bardziej
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czy zrytualizowanych zachowań, służące podtrzymywaniu więzi sąsiedzkich. Widoczne jest ograniczanie relacji do osób z kręgu rodzinnego, zawodowego, zanikanie zwyczaju przychodzenia na pogawędki. Ujawnia się niechęć wobec ingerowania
sąsiadów w życie osobiste, też interwencje sąsiedzkie w przypadku niewłaściwego
traktowania ludzi starych. Pojawiają się tendencje do utrzymywania wzajemnego
dystansu, któremu sprzyjają zanikające płaszczyzny wspólnego życia (praca, święta, obrzędy i zwyczaje). Więź dawnego typu przetrwała jeszcze wśród członków
starszego pokolenia górali śląskich, które poczuwa się nadal do obowiązku spełniania wobec siebie nawzajem powinności wedle lokalnych obyczajów. W tym więc
przypadku tradycjonalizm ludzi starych, wynikający z kulturowo uwarunkowanej
formy egzystencji wspólnotowej, opartej na silnych emocjonalnie podstawach zażyłości sąsiedzkiej jest dodatkowym zabezpieczeniem ich życia w starości. Funkcjonujące do dzisiaj przeświadczenie o należnym szacunku sąsiadowi, na którego
pomoc zawsze można liczyć, wyraża dobitnie powiedzenie, iż „lepszy bliski sąsiad,
niż daleki brat”74.

Pomoc instytucjonalna
W społeczności lokalnej samorzutna pomoc sąsiedzka udzielana ludziom starym,
tak w życiu codziennym, jak i w sytuacjach kryzysowych, nie była jedyną formą
wsparcia. Zinstytucjonalizowany kształt przybrało uchwalone w okresie międzywojennym przez rady gromadzkie zarządzenie o utrzymywaniu opieki nad tego
rodzaju ludźmi przez wszystkich mieszkańców wsi. Stanowiło ono próbę utworzenia lokalnej opieki społecznej, której organizacja spoczywała w gestii sołtysów.
Gromada winna była „dostarczyć biednemu dachu nad głową, wyżywienia i ubrania. Dla niezdolnych do pracy [...] może wybudować niewielki, bardzo skromny
domek”75. Obciążenie społeczności lokalnej obowiązkami wobec starych, funkcjonujące we wsiach śląskich w okresie międzywojennym, wiązało się z brakiem odpowiednich, wydzielonych funduszy społecznych na tego rodzaju usługi. Każde
gospodarstwo, tj. dom, czyli numer, było zobowiązane do przyjęcia na 24 godziny
samotnego, ubogiego, bezdomnego, kalekiego i chorego starszego mieszkańca wsi,
stąd zwanego „numerowym”. Zobowiązania wobec niego obejmowały wykonanie
zabiegów higienicznych (umycia go), zapewnienie posiłku i noclegu oraz wypranie
bielizny i odzieży. Nie było to zbyt wielkie obciążenie dla mieszkańców, zważywszy, że w okresie międzywojennym w sytuacji takiej znajdowały się tylko trzy osoby,
a w należnych wobec tych ludzi powinnościach partycypowali wszyscy mieszkańcy
wsi. Byli to trzej mężczyźni, z których dwóch zmarło przed II wojną światową, a jeden w latach 80. XX w.76
We wsiach podhalańskich tego rodzaju forma pomocy zinstytucjonalizowanej
nie występowała. Każda rodzina we własnym zakresie roztaczała opiekę nad starzejącymi się rodzicami. Zdarzające się przypadki zaniedbań, zazwyczaj wynikające
z patologii lub skłócenia i waśni rodzinnych, należały jednak do rzadkości.

komercyjny w sensie atrakcji turystycznej. Dla ludzi starszych przynależą jednak nadal do
tzw. tradycji determinowanej przesłankami wierzeniowo–religijnymi.
74
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/2 — Istebna, nr inw. 1829/2004.
75
Kalendarz i wskazówki dla sołtysów na rok 1935, Warszawa 1935, s. 120–121.
76
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 264–265.
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W okresie międzywojennym pojawiający się we wsi „obcy” bezdomni poświadczają, że relacje w rodzinach góralskich bywały różne, zmuszając niekiedy człowieka starego do „chodzenia po pytaniu”, czyli „chodzenia po prośbie”. „Dziady”, jak
ich określano, przyjmowani byli przez mieszkańców wsi; udzielano im noclegu, dawano posiłek, niekiedy też wykonywali oni jednorazowo jakieś drobne prace w gospodarstwie, których zresztą od nich nie wymagano. Wspieranie dziadów przez
społeczność lokalną nie należy co prawda do zinstytucjonalizowanych form wspierania ubogich, niemniej jednak przychylne do nich nastawienie wykazuje znamiona
zachowań prospołecznych. Znajdują one wyjaśnienie w stymulujących je dwojakiego rodzaju postawach mieszkańców wsi: religijnej i kulturowej. Tę pierwszą motywowała bezinteresowna powinność chrześcijańska wobec ubogiego; drugą determinowała z kolei mityczna percepcja dziada — postaci mediacyjnej spełniającej misję
sakralną. Wierzono nadto, że obdarzony właściwościami nadnaturalnego kontaktu
między „tym” a „tamtym” światem dziad, jest pośrednikiem między człowiekiem
a Bogiem77.
Sytuacja ludzi starych, bezdomnych, chorych czy nękanych przez swoich bliskich uległa pewnej poprawie w późnych latach powojennych. We wsiach śląskich
pieczę nad nimi przejęła gmina. Natomiast do roku 1980 problemy opieki społecznej
leżały w gestii PCK (Bielsko–Biała). Pomoc społeczna jako zinstytucjonalizowana
forma początkowo nie obejmowała wszystkich grup zawodowych. Dopiero kolejne
nowelizacje ustawy doprowadziły ostatecznie w latach 70. XX w. do umożliwienia korzystania z niej oraz bezpłatnej opieki lekarskiej także rolnikom indywidualnym78. Opieka społeczna na terenie wsi śląskich zapewnia zasiłki dla najuboższych
mieszkańców wsi i doraźną pomoc medyczną. W przypadkach chorób terminalnych lub ostrych zaniedbań rodziny wobec schorowanych ludzi starych pośredniczy
w umieszczeniu ich w domu pomocy społecznej. Odnotowane tylko trzy przypadki
tego rodzaju postępowania (z których jeden dotyczył wniosku chorej kobiety niewłaściwie traktowanej przez opiekującego się nią krewnego) wskazują, że rodziny
wywiązują się na ogół ze swoich zobowiązań wobec krewnych dożywających kresu
życia. Umieszczenie człowieka starego w hospicjum czy w domu pomocy społecznej jest dla mieszkańców wsi posunięciem karygodnym, zwłaszcza, gdy osoba taka
ma rodzinę. Znany mi jest tylko jeden taki przypadek i to w bogatej rodzinie śląskiej.
Przez kilka lat bulwersował on lokalną społeczność, która ostentacyjnie okazywała
swą dezaprobatę względem postępowania tej rodziny. Wzbudza on zresztą do dzisiaj negatywne emocje.
Zlokalizowany w gminie Poronin Ośrodek Pomocy Społecznej nie świadczy
usług pielęgnacyjnych, podobnie jak i pozostałe w innych gminach powiatu tatrzańskiego, z wyjątkiem miasta Zakopane. Wiąże się to z brakiem zapotrzebowania na
tego rodzaju wsparcie, a ponadto z ograniczonymi funduszami. Pielęgnacja osób
wiekowych pozostaje nadal w gestii rodziny. Pracownicy wspomnianego Ośrodka
są zdania, że górale jako ludzie honorowi nie zwracają się do nikogo o pomoc nawet wówczas, gdy problem zaczyna ich przerastać79. Jakkolwiek należy zgodzić się
z tego rodzaju stwierdzeniem, to przyczyn niezgłaszania potrzeby wsparcia nale77

U. Lehr, Wizerunki żebracze w kulturze polskiej. Od misji do gry, [w:] Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata — konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. H. Rusek, A. Pieńczak, Katowice 2011, s. 318.
78
Zob. U. Lehr, U schyłku życia..., s. 38, przyp. 11.
79
Ibidem, s. 268, przyp. 129.
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ży raczej upatrywać w obawie człowieka starego przed koniecznością opuszczenia
domu. Jest to bowiem dla niego przeżycie traumatyczne i z tego powodu zazwyczaj
odmawia on, nawet będąc w krytycznym stanie zdrowia, przeniesienia się do domu
opieki. Członkowie rodzin również są zdania, że „lepiej, żeby siedział w domu, jakoś to będzie”80. Uważają wręcz, że w pewnym sensie przymusowe przeniesienie
starego człowieka do szpitala lub hospicjum warunkowane czy to koniecznością
długotrwałego, specjalistycznego leczenia, czy brakiem dostatecznej opieki nad obłożnie chorym w domu, jest dla niego katastrofą prowadzącą do rychłej śmierci:
„takiemu ćłowiekowi je przykro i pryndzy umiyro”81.
Niezależnie od instytucjonalnego zainteresowania losem człowieka starego,
zwłaszcza samotnego, we wsiach śląskich rozwijała się pomoc charytatywna organizowana przez kościół, a następnie także szkoły. Prowadzono zajęcia praktyczne w terenie, wskazując młodzieży w jaki sposób można pomóc osobom starszym
w domu, np. wyręczając ich w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych. Tego rodzaju lekcje życia uczyły młodzież szacunku dla osoby starszej i właściwego postrzegania starości, która łączy się niekiedy z koniecznością wsparcia przez drugiego człowieka.

Renty i emerytury
Jedną z najbardziej korzystnych form asekuracji egzystencji człowieka, przede
wszystkim w okresie starości, jest ubezpieczenie społeczne, obejmujące system
różnorodnych świadczeń. Funkcjonujące w Polsce przed II wojną światową82, nie
uwzględniało jednak pracowników rolnych aż do lat 70. XX w.83 W kontekście przeobrażeń społeczno–gospodarczych po II wojnie światowej, jak i dokonujących się
sukcesywnie zmian światopoglądowych, posiadanie stałego zabezpieczenia starości miało istotne znaczenie w kreowaniu relacji międzypokoleniowych oraz określeniu statusu człowieka starego.
80

IAE PAN Kraków, APE, An., sygn. II/1 — Małe Ciche, nr inw. 1834/2004.
Ibidem.
82
Ubezpieczenia społeczne występujące na ziemiach polskich do 1918 r. oparte były na formach świadczeń obowiązujących w państwach zaborczych. W okresie międzywojennym
stworzono własny system ubezpieczeń społecznych (1919 r. — przepisy o obowiązującym
ubezpieczeniu chorobowym). W latach 1924–1927 wprowadzono ubezpieczenie wypadkowe
w województwach centralnych i wschodnich, a w całym kraju — ubezpieczenie od bezrobocia i jednolite ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych; w 1933 r. zaś nowe
ubezpieczenia emerytalne dla robotników przemysłowych. Liczne nowelizacje rozszerzały
zakres świadczeń, jak i zmieniały miejsce przyporządkowania zobowiązań określonych organów państwa, ale nie obejmowały grupy rolników indywidualnych, zob. U. Lehr, U schyłku
życia..., s. 263, przyp. 116; W. Jagła, Studia i materiały. Ubezpieczenie społeczne rolników — 30 lat
systemu i co dalej?, „Realia i co Dalej...” 2012, nr 1 (27), http://realia.com.pl/dzial_6/artykul_74.
html [dostęp: 12.01.2012].
83
W 1968 r. zmieniono system emerytalny, a w 1972 r. ubezpieczeniem społecznym objęci zostali rolnicy indywidualni, którym przyznano prawo do korzystania z usług społecznej służby zdrowia. Natomiast ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla
rolników weszła w życie 1 I 1978. W 1980 r. wprowadzono dla tej grupy m.in. ubezpieczenia
emerytalno–inwalidzkie. Nowy system ubezpieczeń społecznych rolników zaczął obowiązywać od 1991 r., oddzielone w nim świadczenie emerytalno–rentowe od pozostałych (wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego) realizowane jest przez powołaną do tego celu Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), zob. W. Jagła, op. cit.
81
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Początkowy okres przemian sygnowały z jednej strony różnicujące się pokoleniowo
poglądy i postawy, a z drugiej kształtująca się i stabilizująca nowa pozycja społeczno–
kulturowa ludzi starych. Złożyło się na to wiele czynników — w tym m.in. kształcenie
młodzieży wiejskiej, podejmowanie przez nią pracy poza rolnictwem, systematyczne
podupadanie gospodarstw — które naruszyły podstawy tradycyjnego wzoru rodzinnego gospodarstwa wiejskiego. Różnice światopoglądowe wyrażały się najsilniej w stosunku młodego pokolenia do ziemi, traktowanej w kategoriach towaru, a nie świętego
i nienaruszalnego dziedzictwa przodków. Zajęcia gospodarskie nie przedstawiały dla
nich wartości wymiernej, ponieważ przestały być opłacalne. Coraz częściej wyrażano krytyczną ocenę życia dziadków, a nawet rodziców, co podważało i dewaluowało
ich wartości autoteliczne: „byliście głupi, zacofani, robiliście, a nie mieliście nic, a my
mamy teraz, a nie robimy”84. Konfrontacja postaw ludzi starych wobec pracy z reprezentowanym przez młode pokolenie podsumowaniem ich egzystencji wypadała więc
na niekorzyść tych pierwszych. Odrzucenie przez ludzi młodych przeszłości, w której
przyszło żyć poprzednim pokoleniom, sygnalizowało równocześnie rodzenie się postaw konsumpcyjnych w następstwie transformacji ustrojowej i ekonomicznej ostatnich dwóch dekad XX w. Jako znak nadchodzącego czasu świata „ponowoczesnego”
wskazywało na zmierzanie młodego pokolenia do wypracowania takiego schematu
życia, które w końcowej fazie będzie spokojne i dostatnie.
Wystarczy przypomnieć w tym miejscu uwarunkowania egzystencjalne minionych generacji, dla których codziennością było borykanie się z zapewnieniem podstaw bytu kilkunastoosobowej, wielopokoleniowej rodzinie góralskiej. Posiadanie
gospodarstwa rolnego, na ogół niewielkiego, czy nawet, jak w okresie międzywojennym i wcześniejszym, uzupełniająca je hodowla owiec, a w nielicznych przypadkach bydła lub trzody chlewnej, nie zapewniały odpowiedniego poziomu życia.
Poszukiwano więc innych, pozarolniczych możliwości zarobku, które jedynie uzupełniały zasoby finansowe rodzin śląskich czy podhalańskich. Nie miały one jednak
charakteru stabilnego85. Podobnie przedstawiała się sytuacja po II wojnie światowej,
jednak mieszkańcy wsi mieli już wtedy więcej możliwości uzyskania stałego zatrudnienia, a w związku z tym zapewnienia sobie na starość emerytury. Pracę znajdowali np. w ośrodkach przemysłowych (w Wiśle, Ustroniu, Cieszynie i Skoczowie), w rozbudowujących się państwowych obiektach turystyczno–rekreacyjnych
na obszarze Beskidu Śląskiego czy Podhala, jak i w powstających w tych regionach
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IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/1 — Istebna, nr inw. 1828/2004.
Przykładowo, w okresie międzywojennym górale śląscy zatrudniali się przy wyrębie,
zwózce drewna, w tartakach, młynach, tłoczarni kory i foluszach. Niewielkich zarobków
dostarczały zajęcia tradycyjne: wyrób płótna, sukna oraz sprzedaż bydła, trzody chlewnej,
owiec i nabiału (Z. Szromba–Rysowa, D. Tylkowa, Ogólna charakterystyka regionu, „Etnografia
Polska” 28, 1984, z. 1, s. 24–25). Podobnie zajęciami pozarolniczymi (takimi jak: płóciennictwo, tkactwo, ciesielstwo, kowalstwo, budarstwo, prace leśne i handel) trudnili się górale
podhalańscy. Uzupełnieniem tego typu działalności były sezonowo podejmowane w okresie
zaborów prace rolne (w Królestwie Kongresowym, Małopolsce, na Węgrzech, w Niemczech
i w zaborze pruskim), a także prace w przemyśle (na Węgrzech) oraz wędrówki w celach
handlowych (do Galicji, na Słowację i na Węgry). Cel zarobkowy miała również emigracja
zarobkowa do Stanów Zjednoczonych Ameryki zapoczątkowana w 1870 r. (po epidemii cholery na Podhalu), trwająca z różnym nasileniem do dnia dzisiejszego (U. Lehr, D. Tylkowa,
Wiadomości o regionie, [w:] Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, red. D. Tylkowa, Warszawa 2000, s. 31).
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sanatoriach86. Gwarantowanych świadczeń emerytalnych dostarczał również rozwijający się przemysł artystyczny i pamiątkarski87.
Pokolenia rodzące się i dorastające po II wojnie światowej, na ogół lepiej wykształcone niż ich rodzice, decydowały się częściej na dwuzawodowość, łącząc jeszcze pracę w przedsiębiorstwie państwowym z gospodarowaniem na roli. Pokolenie
wnuków przedkładało już pracę poza rolnictwem, uznając ją za łatwiejszą i dającą
pewniejszą gwarancję na przyszłość. Zróżnicowane postawy zwłaszcza młodzieży,
reprezentującej nową falę przeobrażeń mentalnych, niekorzystnie rzutowały na relacje międzypokoleniowe, wywodzące się z dawnego podziału pracy wyznaczającego określone miejsca członkom rodziny. Posiadana przez dziadków i rodziców
wiedza oraz doświadczenie rolnicze szybko dezaktualizowały się i tym samym prowadziły do upadku ich autorytetu oraz stawały się jednym z istotnych elementów
sprzyjających dysfunkcjonalności kulturowej generacji ludzi starych. Prowadziło
to do zanikania wspólnej płaszczyzny porozumienia dotyczącej kiedyś tożsamych
z młodymi idei i wartości. Różnice uwidaczniały się także w autonomizacji wzorów
działania i myślenia, przy istniejącym jeszcze przekazie kulturowym niektórych
aspektów z dziedziny moralności, obyczajowości czy nawet dysponowania dobrami materialnymi. Istotną przeszkodę w poprawnej komunikacji interpersonalnej
stanowił tradycjonalizm mentalny niektórych ludzi starych, trwających przy spetryfikowanych wartościach i wyobrażeniach nieprzystających już do współczesnego stylu życia. W niektórych rodzinach był zresztą przyczyną trwałej dezintegracji
pokoleń, które przedstawicieli zaczynało więcej dzielić niż łączyć.
Zarysowujące się w realiach zmieniającego się życia wiejskiego rozluźnianie
więzi rodzinnych, odczuwalny brak wspólnoty myśli i działania oraz kulturowego
podobieństwa zaczęły zagrażać poczuciu bezpieczeństwa ludzi starych w rodzinie
jako osób pełniących w niej niegdyś znaczącą funkcję. W takich uwarunkowaniach
pokolenie ludzi starych kontynuowało wypracowaną strategię bycia, pozwalającą
na prowadzenie bliskiego im dawnego stylu życia, choć w znacznie bardziej ograniczonym wymiarze. Utrzymywanie kawałka „ojcowizny” oraz ewentualnie śladowej hodowli inwentarza żywego (owiec, drobiu czy bydła), okazało się być w wielu
przypadkach posunięciem trafnym. Ułatwiało — mimo niekiedy znaczących różnic
w poglądach — nie tylko zachowanie spójności rodziny, ale nawet przynosiło korzyści materialne. Sprzężenie intensyfikującej się działalności turystycznej oraz jej nowej
odmiany — agroturystyki, inicjowanej przez pokolenie średnie i ludzi młodych, jest
tego dowodem. Zatem przyjęcie wyjścia kompromisowego w sytuacji zróżnicowanych pokoleniowo wzorów życia, okazało się rozwiązaniem optymalnym, satysfakcjonującym młodych i starych. Ci pierwsi mieli zapewnioną pomoc w podejmowanych przez pokolenie starsze zajęciach gospodarskich, czasem zredukowanych do
przygotowywania posiłków dla „gości”, a niekiedy tylko doradztwa. Ludzie starsi
natomiast zachowali poczucie użyteczności, dostarczające im komfortu psychicznego.
Niezależnie od przedsiębranej przez ludzi starych strategii bycia oraz przetrwania, w drugiej połowie XX w. nastąpiły korzystne zmiany dla osób niemających sta86

Z. Szromba–Rysowa, D. Tylkowa, op. cit., s. 27; U. Lehr, D. Tylkowa, op. cit., s. 33.
Wiązało się to z wzrastającym zainteresowaniem kulturą ludową, w której rozwoju istotną
rolę odegrała utworzona w 1949 r. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA,
zwana Cepelią). Tworząc liczne regionalne oddziały dawała ona możliwości stałego zatrudnienia mieszkańcom wsi (http://etnodizajn.pl/teoria/troche-historii [dostęp: 24.11.2011];
U. Lehr, D. Tylkowa, op. cit., s. 33).
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łego, finansowego wsparcia na starość, zawierające się we wspomnianej już ustawie
o zabezpieczeniu emerytalnym rolników. Impulsem do podjęcia przez państwo tego
rodzaju działań była niska wydajność i podupadanie gospodarstw indywidualnych
prowadzonych przez ludzi starych, dla których stanowiły one jedyne źródło zabezpieczenia. Świadczenia emerytalne czy rentowe przysługiwały zaś do tego czasu tylko zatrudnionym w przedsiębiorstwach państwowych lub spółdzielczych. Niektórzy
mieszkańcy wsi śląskich, w mniejszym stopniu podhalańskich, zatrudnieni w czasach
swojej młodości poza rolnictwem, otrzymywali jednak państwowe świadczenia emerytalne. Pozostali żyli z przynależnego im dożywocia lub egzystowali na wymowie.
Wprowadzenie ustawy otworzyło więc przed starszymi mieszkańcami wsi perspektywy ponownego zaistnienia społeczno–kulturowego, ale o randze wyższej niż funkcja wymownika. Ceną za uzyskanie stałego dofinansowania ze strony państwa było
przekazanie ziemi dzieciom lub podjęcie trudnej decyzji o sprzedaży państwu ojcowizny względnie jej części w zamian za rentę rolniczą88. Zarówno w pierwszym, jak
i w drugim przypadku ludzie starzy stawali się niezależnymi posiadaczami gotówki,
co w znaczącym stopniu wzmacniało ich pozycję w rodzinie. Nie należą do rzadkości
przykłady sponsorowania przez dziadków różnego rodzaju inwestycji rodzinnych,
jak i okazjonalnego wspierania dzieci, wnuków i prawnuków. Paradoksalnie więc ci,
którzy winni znaleźć wsparcie u swojego potomstwa, stali się dla niego i ich dzieci
trwałym źródłem materialnego zaspokajania potrzeb mniej lub bardziej koniecznych.
Odwrócone zostały wręcz role finansowej podległości, co w znacznym stopniu dowartościowało ludzi starych i podniosło ich prestiż w rodzinie. Nie zawsze bezinteresowne relacje z emerytami czy rencistami przyniosły jednak dla nich pewne wymierne korzyści: zabezpieczoną materialnie starość. W realiach współczesnych pozwala
to osobom starszym, samotnym lub takim, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony
krewnych, na opłacenie prywatnej pomocy doraźnej lub pielęgniarskiej. Poza tym
trudny okres starości chroni nadal efektywne wsparcie sąsiadów, sprzężone obecnie
z pomocą społeczną oferowaną przez gminę, opłacając dochodzącą sąsiadkę89. Posiadane przez ludzi starych zasoby finansowe, niewielkie, ale stałe, pochodzące z rent
i świadczeń, dodatków pielęgnacyjnych czy odszkodowań wojennych (z tytułu pracy
przymusowej w Niemczech) lub zagranicznej emerytury sprawiają, że członkowie rodziny intensyfikują starania własne w zakresie opieki nawet nad obłożnie chorym.
Niewątpliwie zachowania takie wynikają z autentycznej troski i poczucia więzi rodzinnej, ale też z pewnej finansowej kalkulacji czy nawet wyrachowania. Wysoka
jak na warunki wiejskie emerytura np. dziadka cierpiącego na nowotwór złośliwy,
umożliwiająca zadawalający poziom życia rodziny sprawia, że jej członkowie czynią
wszystko, aby przedłużyć jego egzystencję. Wzmożona dbałość o chorego, choć umocowana w pragmatyce myślenia o tych, którzy pozostaną po odejściu bliskiego członka rodziny, nie koliduje z autentycznością okazywanych mu emocji pozytywnych.
Obdarzanie szczególnymi względami ludzi starych, chorych nie wzbudza u nich
zdziwienia, ponieważ poznali oni doskonale brutalne reguły życia, jakie dawniej obowiązywały. Wyrazem tego jest konstatacja zawarta w jednej z wypowiedzi, oddająca
trafnie współczesną rzeczywistość: „jakóż by była przemoc, jak starzi majóm pinióndze”, a więc ten kto „mo emeryturym tóż każdy sie nim zajmie”90.
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Encyklopedia seniora..., s. 709–710.
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 260.
90
IAE PAN Kraków, APE, An., sygn. I/2 — Istebna, nr inw. 1833/2004.
89
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* * *
Konkludując, pozycja starzejącego się mieszkańca wsi nie jest już warunkowana, jak
dawniej, wyłącznie własnością w postaci ziemi. Jakkolwiek posiadana wymowa zaspokaja potrzeby emocjonalne związane z wartościami autotelicznymi, to emerytura
czy renta dostarcza satysfakcji w zakresie ambicjonalnym i w pewnym sensie autorytarnym. W dzisiejszych realiach bycie na wymowie przy równoczesnym posiadaniu
stałych zasobów finansowych sytuuje ludzi starych w znacznie korzystniejszym dla
nich układzie w hierarchii struktury rodzinnej niż poprzednie pokolenia wymowników. Zajmują oni pozycje partnerskie w stosunku nie tylko do dzieci, będących
na emeryturze, ale także wobec czynnych zawodowo wnuków. Nie są to funkcje
dominujące w rozumieniu relacji tradycyjnych, ale przeobrażają się w nie w okolicznościach specyficznych, np. utraty pracy przez wnuka, czy dziecka pozostającego na
zasiłku. Wyniki analizy wypowiedzi mieszkańców wsi na temat sytuacji życiowej
osób starszych dają podstawę do stwierdzenia, iż przejście trudnej drogi od statusu
gospodarza przez wymownika do emeryta/rencisty zostało zwieńczone sukcesem.
Większość z nich nie ma poważnych zastrzeżeń odnośnie do sposobu ich traktowania i warunków, w których żyją, uznając, iż mają to wszystko, co im potrzeba, a ich
wymagania są niewielkie: „zjeść móm, co, cieplutko, móm, łobslugym móm, cóż mi
wiyncel trza”91. Poczucie satysfakcji zapewnia sprawnym mieszkańcom funkcjonowanie na różnych płaszczyznach działalności: od dobrowolnej, gospodarczo–domowej, przez społeczno–kulturalną (partycypowanie w kręgach towarzyskich, udzielanie się w kółkach literackich, stowarzyszeniach religijnych, zebraniach gminnych)
do celebrowanych na ich cześć dni świątecznych (Dzień Babci, Dziadka i Seniora).
Aktywność życia ludzi starych, będącą jednym z czynników opóźniających degradację tożsamościową i fizyczną, stymuluje niewątpliwie pozostawanie przez seniora w przestrzeni prywatnej ojczyzny (ziemia, rodzina). Natomiast świadomość
akceptacji własnej, zanikającej sprawności i coraz mniejszej wydolności organizmu
oraz pogodzenie się z destrukcją biologiczną sprawiają, że starość postrzegana jako
kolejne zadanie do wykonania, a nawet rodzaj wyzwania w pokonywaniu własnych
słabości, staje się sama w sobie strategią jej pomyślnego przetrwania. Zatem czas
starości, równoważony ponadto poczuciem stabilizacji i dowartościowania, którego
dostarczają również otoczenie rodzinne, środowisko lokalne i opieka socjalna, zmienia się z funkcji życia dokonującego się na czas życia przeżywanego.
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IAE PAN Kraków, APE, An., sygn. I/3 — Istebna, nr inw. 1833/2004.
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Życie niewesołe.
Ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL

W

e współczesnych (prowadzonych po 1989) badaniach z zakresu historii społecznej PRL1 starość należy do tematów niemal w ogóle nieeksplorowanych.
O ile duże grupy społeczne (robotnicy, chłopi), kwestia kobieca, sytuacja dzieci
czy młodzieży doczekały się osobnych, pogłębionych studiów lub przynajmniej
cennych przyczynków, to ludzie starzy nie wzbudzili większego zainteresowania
historyków. Trudno o precyzyjną diagnozę tego stanu rzeczy. Wydaje się, że nurt
badawczy dziejów kobiet przynajmniej częściowo rozwinął się w ramach większego
zainteresowania kobiecością jako kategorią badawczą i ustabilizowania instytucjonalnego gender studies w naukach społecznych i w humanistyce światowej2. Odnośnie do dzieci i młodzieży, to sądzę z kolei, że studia na ten temat wyrosły we
współczesnej Polsce na fali zainteresowania społecznymi uwarunkowaniami polityki władz PRL, w tym ideologizacją wychowania czy organizacjami młodzieżowymi,
by z czasem stać się bardziej samoistnym kierunkiem, korzystającym z metodologii
badań życia codziennego3. Zainteresowanie robotnikami i chłopami również miało
1

Terminu PRL używam dla określenia Polski w latach 1944/45–1989, mimo że z formalno–
prawnego punktu widzenia nazwa ta pojawia się w 1952 r.
2
Ważniejsze studia historyczne na temat kwestii kobiecej w PRL — zob. m.in.: M. Fidelis,
Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010; eadem, Equality
through Protection. The Politics of Women’s Employment in Postwar Poland, 1945–1957, „Slavic
Review” 63, 2004, no. 2, s. 301–324; B. Nowak, Serving Women and the state. The League of Women in Communist Poland (praca doktorska z 2004 r., opublikowana na stronie internetowej
Ohio State University, https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:
osu1091553624 [dostęp: 20.12.2012]); A. Kurzynowski, Przemiany wzorców karier zawodowych kobiet 1950–1989, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc,
Warszawa 2000, s. 189–215; N. Jarska, Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1945–1970 na
tle porównawczym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 5,
2011, s. 114–127; eadem, Obchody Dnia Kobiet w Polsce Ludowej 1945–1989, „Dzieje Najnowsze”
42, 2010, nr 4; D. Jarosz, Kwestia kobieca w Polsce stalinowskiej, [w:] Polacy a stalinizm 1948–1956,
Warszawa 2000, s. 116–155; idem, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), [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. 307–330.
3
Zob. m.in.: K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Warszawa
2000; idem, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006; J. Sadowska,
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kontekst silnie zabarwiony politycznie: chodziło m.in. (a czasami przede wszystkim) o zbadanie ich relacji z władzą, pokazanie przejawów oporu społecznego, a już
rzadziej — mechanizmów przystosowania do systemu4.
Z tej „podszytej polityką” perspektywy starość nie jawi się jako szczególnie
wdzięczny przedmiot badań. Po pierwsze, wymaga on zapoznania się z pokaźną
i różnorodną literaturą naukową wytworzoną przez przedstawicieli dyscyplin pokrewnych (polityka społeczna, socjologia, statystyka). Starość wszak interesowała
władze PRL przede wszystkim w odniesieniu do kwestii ubezpieczeń społecznych
i opieki społecznej, co skutkowało powstawaniem licznych analiz, wytworzonych
przez najróżniejsze, często ad hoc tworzone instytucje. „Skonsumowanie” tego dorobku jest zadaniem niełatwym zarówno ze względu na jego wielkość, rozproszenie, jak
i częstą hermetyczność, trudną do przełożenia na język i kategorie historii społecznej.
Po drugie, pogłębione zrozumienie kwestii starości wymaga również zapoznania się
z niezwykle skomplikowanym systemem emerytalno–rentowym jako jednym z najważniejszych (a od końca lat 70. XX w. najważniejszym) sposobem zabezpieczenia
bytu ludzi w wieku poprodukcyjnym. Po trzecie wreszcie, próba odejścia od dominującego we wzmiankowanych opracowaniach (stworzonych przez przedstawicieli dziedzin pokrewnych) schematu pisania o problemach ludzi starych wymaga od
historyka prowadzenia bardzo pracochłonnych i skomplikowanych kwerend archiwalnych, obejmujących dużą liczbę bardzo zróżnicowanych zespołów.
Zanim badania te przyniosą bogate i wyczerpujące efekty oraz zaowocują obszernymi monografiami, warto ustalić kwestie podstawowe i umieścić ludzi starych
w szerszym kontekście społecznym PRL. Chodzi więc przede wszystkim o określenie ich sytuacji materialnej, wskazanie (i — o ile jest to możliwe — dynamiczne
ujęcie) podstawowych czynników określających warunki bytu. Zadanie to okazało
się trudne z kilku podstawowych przyczyn. Przede wszystkim badania na temat
położenia materialnego i sytuacji społecznej zbiorowości seniorów były prowadzone niesystematycznie i w oparciu o zmienne kryteria. Pierwsze z nich o charakterze
całościowym, w oparciu o reprezentatywną próbę badawczą, pochodzi z roku 19675.
Dla okresu wcześniejszego dysponujemy bardzo wyrywkowymi materiałami, głównie o charakterze sprawozdawczym, niezawierającymi wielu istotnych elementów
odpowiedzi na podstawowe pytania o warunki życia ludzi starych. Po 1967 r. badania na ten temat prowadzono m.in. w GUS, Instytucie Gospodarstwa Społecznego
(IGS) i kilku innych ośrodkach naukowych. Uzyskane w ich trakcie wyniki są często
trudne do porównywania, nawet gdy dotyczą tej samej szczegółowej problematyki.
Sercem związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976): polityczne aspekty działalności, Warszawa 2010; M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie, Warszawa
2006; idem, Młodzież w PRL, Warszawa 2009.
4
Z tego najpewniej powodu chłopi w nowszych (publikowanych po 1989) badaniach historycznych pojawiają się niemal wyłącznie jako ofiary represji komunistycznych, związanych przede wszystkim z próbami kolektywizacji rolnictwa. Moja krytyczna opinia na ten
temat, zob. D. Jarosz, Czy tylko represje? O nowy paradygmat badań nad stosunkami między władzą
i chłopami w PRL, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956–1989), t. 2, red. J. Gmitruk,
Z. Nawrocki, Warszawa 2004. W przypadku robotników najczęstszy kontekst ich analiz to
udział w oporze społecznym i opozycji antysystemowej (strajki 1970, 1980–1981, „Solidarność”). Znacznie szersza i pogłębiona analiza tej problematyki jest udziałem Henryka Słabka,
zob. idem, Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945–1989,
Warszawa–Kutno 2004.
5
J. Piotrowski et al., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973, s. 235.
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Tabela 1. Odsetek liczby osób w wieku 60 lat i więcej w Polsce w latach 1946–1990
Rok

Osoby w wieku 60 lat i więcej

1946

8,8

1950

8,2

1960

9,6

1970

12,9

1980

13,3

1990

16,6

Źródło: Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2003, s. 12, tab. 1.1; „Rocznik Demograficzny”
1967–1968 (wyd. 1969), s. 74–75, tab. 15 oraz „Rocznik Statystyczny” 1957, s. 20, tab. 12; „Rocznik Demograficzny” 1945–1966 (wyd. 1968), s. 54–55, tab. 14–15; „Rocznik Statystyczny” 1950
(wyd. 1951), s. 17, tab. 7; „Rocznik Statystyczny” 1947, s. 19, tab. 6 i 7.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że ich autorzy różnie definiowali pojęcie człowieka starego. Dla części z nich starość zaczyna się od 60. roku życia, dla innych —
od 65., a dla jeszcze innych jest tożsama z wiekiem poprodukcyjnym (od 60 lat dla
kobiet i 65 dla mężczyzn)6.
Wreszcie często zachodzi konieczność orzekania o sytuacji ludzi starych przy
wykorzystaniu badań dotyczących emerytów i rencistów, a nie są to przecież zbiorowości tożsame. Gospodarstwa domowe tych ostatnich były bowiem przedmiotem porównań z innymi, pracowniczymi, których budżety badał GUS. Dzięki temu
można przynajmniej pośrednio wnioskować o tendencjach zmian w położeniu ludzi
starych w PRL.
Mając świadomość tych trudności warto pokusić się o odpowiedź na pytanie, jakie były najważniejsze czynniki określające sytuację społeczną ludzi starych w tym
okresie?
Tę analizę zacząć wypada od podstawowych ustaleń o charakterze demograficznym (zob. tab. 1).
W okresie tużpowojennym społeczeństwo polskie należało do jednych z najmłodszych w Europie. Ten stan „młodości” trwał jeszcze na początku lat 60. XX
stulecia. W 1960 r. wskaźnik osób w wieku 60 lat i więcej był w Polsce najniższy
wśród wszystkich krajów europejskich (ponad 9%), podczas gdy w Belgii wynosił
18%, we Francji 17%, a w NRD — 20%. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach następnych7.
Cechą charakterystyczną tego procesu starzenia się w PRL było jego szybsze
tempo na wsi niż w mieście (tab. 2).
Wynikało to z działania wielu czynników natury społeczno–politycznej i gospodarczej. Najbardziej istotnymi z nich były masowa migracja ze wsi do miast i postępy
urbanizacji, choć ich oddziaływanie — co należy mocno podkreślić — było zmienne. O ile jeszcze do lat 70. XX w. migranci „odmładzali” populację miejską, to póź-

6

Z tego powodu, przywołując wyniki badań, zaznaczam w odpowiednich miejscach, o którą
kategorię społeczną chodzi.
7
B. Tryfan, Wiejska starość w Europie, Warszawa 1993, s. 9–10.
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Tabela 2. Ludność w wieku 65 lat i więcej w mieście i na wsi w latach 1950–1987
Miasto

Wieś

Rok

Liczba
(w tys.)

% ogółu
mieszkańców miast

Liczba
(w tys.)

% ogółu
mieszkańców wsi

1950

463,6

5,0

854,6

5,4

1960

786,5

5,5

963,9

6,3

1970

1312,7

7,7

1423,6

9,1

1980

1868,9

8,9

1720,2

11,7

1987

1937,5

8,4

1689,3

11,4

Źródło: J. Łopato, Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, [w:] Społeczne kwestie starości,
oprac. B. Rysz–Kowalczyk, Warszawa 1991, s. 40, tab. 1.

niej — osiągając wiek emerytalny — wpływali na jej „postarzenie”. Z tego powodu
w 1950 r. populacja ludzi starych (powyżej 65 lat) była w miastach o prawie 0,4 mln
mniejsza niż na wsi, w 1960 r. różnica zmniejszyła się do niecałych 200 tys., w 1970 —
do ok. 100 tys. Z kolei w 1980 r. przewaga ludzi starych w miastach wynosiła prawie
150 tys., a w 1987 r. — prawie 250 tys. W latach 1950–1985 liczba ludności w wieku
60 lat i więcej zwiększyła się w miastach prawie czterokrotnie (z 0,6 do 2,4 mln osób),
podczas gdy na wsi — niespełna dwukrotnie (z 1,1 do 2,1 mln). Nie zmieniło to trwałości tendencji, zgodnie z którą wskaźnik starości (stosunek procentowy ludzi starych
do ogółu populacji) kształtował się w całym tym okresie w mieście niżej niż na wsi,
a z upływem lat dystans ten powiększał się8.
Istotny wpływ na rozmieszczenie przestrzenne ludzi starych w PRL miały jednak
nie tylko fale migracji ze wsi do miasta, ale również tużpowojenne procesy przemieszczeń przestrzennych między różnymi regionami Polski. Szczególnie istotna z tego
punktu widzenia była powojenna fala osadnicza skierowana na tzw. Ziemie Odzyskane. Już w latach 40. XX w. skutkowała ona szczególnie wysokim wskaźnikiem zawieranych małżeństw na tych terenach (w 1948 r. 16,3 na 1000 mieszkańców przy wskaźniku
ogólnopolskim 13,3) oraz urodzeń (w 1950 r. 40,8 na 1000 mieszkańców przy średniej
ogólnopolskiej 30,7)9. Ta „młodość” demograficzna miała swoje konsekwencje w przyszłości: oto w 1978 r. nieprzypadkowo wskaźnik procentowy ludności w wieku 65 lat
i więcej kształtował się na poziomie najniższym (6,1–6,9) w województwach: legnickim, szczecińskim, koszalińskim, olsztyńskim, słupskim i elbląskim. Czynnikiem,
który dodatkowo wpływał na rozmieszczenie demograficzne ludzi starych był profil
gospodarczy regionu. W rolniczych województwach w Polsce wschodniej (siedleckim,
białostockim, łomżyńskim, bialskopodlaskim, zamojskim i sieradzkim) wskaźnik ten
wynosił wówczas 12–13,4%, a w latach 80. XX w. dochodził do 20%10.

8
W. Kondrat, Demograficzne aspekty starzenia się ludności Polski, [w:] Warunki życia i problemy
ludzi starych, red. P. Wójcik, seria: Położenie klasy robotniczej w Polsce, t. 6, Warszawa 1986,
s. 148.
9
R. Rybiński, Ziemie Zachodnie i Północne w półwieczu 1945–1995, Toruń 1997, s. 35–43.
10
GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, Sytuacja ludzi starszych, Warszawa 1982, s. 19; W. Kondrat, op. cit., s. 143; L. Frąckiewicz, Karta praw człowieka starego,
Warszawa 1985, s. 26–27; J. Łopato, op. cit., s. 44, tab. 3.
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Tabela 3. Udział procentowy osób starszych (w podziale na płeć) w ogólnej populacji ludności
w Polsce w latach 1950–1990
Rok

Kobiety i mężczyźni
Kobiety w wieku
Mężczyźni w wieku
w wieku 65 lat i starsi
65 lat i starsze
65 lat i starsi
(w % do ogółu populacji) (w % do ogółu populacji) (w % do ogółu populacji)

1950

5,2

6,1

4,5

1960

6,0

7,1

4,6

1970

8,4

10,0

6,7

1980

10,1

12,1

7,9

1990

12,2

14,7

9,6

Źródło: Polska starość..., s. 12, tab. 1.1.

Warto także zaznaczyć, że starość w PRL była przede wszystkim doświadczeniem kobiecym (tab. 3). Starsze kobiety przeważały w analizowanej populacji i ta
dominacja wzrastała wraz z wiekiem, co było związane przede wszystkim z tzw.
nadumieralnością mężczyzn. Wedle badań GUS na 100 starych mężczyzn przypadały następujące liczby kobiet w wieku 65 lat i więcej: w 1978 r. — 156, z tego w mieście — 177, a na wsi — 137; a w 1981 r. odpowiednio: 162–182 w mieście i 143 na wsi.
Zdecydowaną większość ludzi starych na przełomie lat 70. i 80. XX w. stanowiły
osoby w wieku 65–79 lat (86,6% tej grupy wiekowej w 1978 i 84,6% w 1981). Różnice
między miastem a wsią nie odgrywały w tym przypadku większej roli11.
Na tle społeczeństwa polskiego ludzie starzy wyróżniali się również gorszym
wykształceniem. Już badania przeprowadzone w 1948 r. w środowisku emerytów
i rencistów udowadniały, że brak wykształcenia był podstawową barierą utrudniającą im wykonywanie pracy zarobkowej i zmuszającą do podejmowania wszelkich
zajęć dorywczych12. Dane GUS i badania socjologiczne z lat 70. i 80. potwierdzały
tezę o niskim poziomie wykształcenia osób starszych (tab. 4).
Odpowiednie wskaźniki wykształcenia kształtowały się wyraźnie gorzej na wsi
niż w mieście i w przypadku starych kobiet niż mężczyzn. I tak np. w 1978 r. wykształcenie wyższe posiadało 4,5% ogółu społeczeństwa, ale w grupie wiekowej
65 lat i więcej — 1,9% (w tym 3,3% mężczyzn i 1% kobiet). W mieście jednak wskaźnik ten wynosił 3,5% (mężczyźni 6,5%, kobiety 1,8%), a na wsi — 0,2% (mężczyźni
0,5%, a kobiety 0,1%). W tymże roku bez wykształcenia w Polsce pozostawało 2,1%
osób, ale wśród najstarszych (powyżej 65 roku życia) — 13,6% (w większości na
wsi)13. Badania GUS z lat 1984–1989 potwierdziły, że ok. połowa badanych osób
starszych (od 60. roku życia wzwyż) legitymowała się wykształceniem podstawowym, a 20–25% — nie ukończyła nawet szkoły podstawowej14.
Jakie były i jak się zmieniały warunki bytu ludzi starych w PRL na tle ogółu społeczeństwa? Odpowiedź na to pytanie wymaga przede wszystkim ustalenia źródeł
11

GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, op. cit., s. 12.
W. Szubert, Renciści ubezpieczenia emerytalnego robotników w świetle badań z roku 1948, „Studia
i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” 5, 1987, s. 134.
13
GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, op. cit., s. 28.
14
M. Daszyńska, Warunki bytu ludzi starszych, [w:] Warunki życia i problemy..., s. 359; GUS, Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1989, Warszawa 1990, s. XXII.
12
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Tabela 4. Poziom wykształcenia ludzi w wieku 60 lat i więcej w porównaniu z ogółem ludności
powyżej 15 roku życia w 1978 r. (w %)
Ludzie w wieku
powyżej 15 lat

Ludzie w wieku
60–64 lat

Ludzie powyżej
65 roku życia

Wyższe pełne

4,5

2,4

1,9

Wyższe niepełne

1,3

0,4

0,3

Policealne

1,2

0,3

0,2

Średnie ogólnokształcące

5,5

3,9

3,4

Średnie zawodowe

11,8

5,6

3,9

Średnie niepełne

3,8

1,3

1,1

Zasadnicze zawodowe

17,3

5,1

2,9

Podstawowe pełne

41,8

51,5

43,4

Podstawowe niepełne

10,2

26,4

29,4

Samoucy

0,9

1,1

6,6

Umiejący tylko czytać

0,3

0,3

2,0

Analfabeci

0,9

1,2

5,0

Poziom wykształcenia

Źródło: K. Podoski, Edukacja ludzi starszych, [w:] Problemy pracy i zabezpieczenia społecznego
ludzi starszych, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1982, s. 136.

i wysokości ich dochodów. Informacje na ten temat są szczególnie trudne do odnalezienia dla lat 1945–1956. Wiadomo, że ówczesny system ubezpieczeń społecznych
był na tyle niedoskonały, że świadczenia emerytalno–rentowe nie mogły stać się
podstawą materialną egzystencji ludzi starych. W tych warunkach jedynymi możliwymi strategiami przetrwania były pomoc rodziny oraz praca. Sytuacja zaczęła
się nieco poprawiać po reformie emerytalnej w 1958 r. i w następnych dekadach.
Z jednej strony podwyższenie świadczeń, z drugiej zaś ustawowe bariery stwarzane
seniorom pragnącym pracować, powodowały, że ich zatrudnienie ulegało zmniejszeniu. Wskaźnik czynnych zawodowo na 100 osób w wieku poprodukcyjnym
w 1960 r. wynosił ogółem 44,2, w tym poza rolnictwem 13,4; w 1970 r. odpowiednie jego wartości były następujące: 44,2 i 12,3; w 1978 r.: 27,2 i 5,1; a w 1988 r. —
26,3 i 4,315. Większość pracujących ludzi starych (mężczyźni w wieku powyżej 65,
kobiety powyżej 60 lat) znajdowała zatrudnienie w rolnictwie (w 1960 r. — 74,3%;
w 1970 r. — 83%; w 1978 r. — 76,8%, a w 1982 r. — 92,4%)16.
Od kiedy system emerytalno–rentowy objął większość ludzi starych? Szacunki
specjalistów wskazują, że w 1960 r. ze świadczeń emerytalno–rentowych korzystało
ok. 37%, w 1970 r. — 40%, a w 1978 r. — ok. 50% ludności w wieku poprodukcyjnym
15

B. Urbaniak, Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno–ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Łódź 1998, s. 34; podobne szacunki —
zob. M. Wiewiórowski, Działalność zakładu pracy na rzecz emerytów i rencistów, [w:] Problemy
pracy i zabezpieczenia społecznego..., s. 36–44.
16
J. Łopato, op. cit., s. 58 nn. Zob. też J. Staręga, Aktywność zawodowa ludzi starszych, [w:] J. Piotrowski et al., op. cit., s. 235.

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

157

Życie niewesołe. Ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL

Tabela 5. Emerytury i renty rolnicze na tle liczby ludności wiejskiej w wieku poprodukcyjnym
w latach 1963–1989
Rok

Liczba rent i emerytur
(w tys.)

Udział świadczeniobiorców w ogólnej liczbie
ludności wiejskiej w wieku poprodukcyjnym (w %)

1963

0,2

0,01

1968

8,9

0,5

1974

64,2

3,2

1977

164,3

8,2

1982

588,9

28,9

1983

799

39,1

1984

1020

49,5

1985

1070,9

51,7

1988

1283

60,2

1989

1355

62,8

Źródło: J. Łopato, op. cit., tab. 6, s. 52.

(a 27% ludności w tym wieku utrzymywało się z pracy). Michał Winiewski twierdzi,
że pod koniec 1980 r. świadczenia emerytalno–rentowe otrzymywało prawie 60%
osób zaliczonych do tej grupy17. Reprezentacyjne badanie GUS z 1989 r., obejmujące osoby od 60 lat wzwyż (a więc kategorię inaczej określoną niż w przypadku
wcześniej cytowanych badań), wskazało natomiast, że 54,8% z nich utrzymywało się
z emerytury, 25% z renty (w 1985 r. w podobnych badaniach odpowiednie wskaźniki wyniosły 50,4% i 25,3%), w tym z emerytury rolniczej 11%, a 17,5% z pracy
własnej (z tego 12,4% w indywidualnym gospodarstwie rolnym)18.
Fakt, że podstawą utrzymania większości osób starszych w latach 80. XX w. pozostawał system ubezpieczeń społecznych był przede wszystkim efektem rozszerzenia systemu emerytur i rent dla rolników (tab. 5).
O ile warunki otrzymania świadczeń stworzone przez odpowiednie zapisy
w ustawach z 1962 i 1968 r. (z modyfikacjami w 1971 i 1974) nie były zachęcające
(przede wszystkim wprowadzały konieczność oddania ziemi państwu), to zmiany
dokonane w 1977 i 1982 r., które dopuszczały również możliwość przekazania ziemi
następcom oraz (od 1982) znosiły zasadę przyznawania jednej emerytury na małżeństwo — zwiększyły liczbę korzystających z tych rozwiązań19. Emerytury rolnicze
stały się odtąd realną konkurencją dla tradycyjnej instytucji zabezpieczenia społecznego ludzi starych na wsi, tj. umów dożywocia. Jeszcze w 1974 r. według szacunków
przedstawionych przez Aleksandra Lutyka na utrzymaniu rodzin na wsi pozostawa-

17

L. Mackiewicz–Golnik, Powszechne ubezpieczenie emerytalne. Aspekty ekonomiczne i problemy
finansowania, Warszawa 1983, s. 23–25.
18
GUS, Sytuacja bytowa..., s. 1 nn.; W. Muszalski, Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne, Warszawa 1992, s. 174 nn.
19
Zob. szerzej: B. Tryfan, System emerytalny w opiniach ludności wiejskiej, Warszawa 1978, s. 7 nn.;
A. Lutyk, Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku, Warszawa 1984, s. 113–141.
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ło 656 tys. osób, w tym na dożywociu 337,6 tys.20 Barbara Tryfan ustaliła zaś, że w latach 70. XX w. ok. 50% umów dożywotnich nie było realizowanych, co znajdowało
swe odbicie w procesach sądowych o zaległe świadczenia21. Ta ostatnia informacja
to ważna przesłanka dla postawienia hipotezy, że los ludzi starych, zwłaszcza na
wsi, oraz ich stosunki z rodzinami nierzadko były konfliktowe. Dodatkowym jej potwierdzeniem są też listy, które napływały do Polskiego Radia od starych rodziców
skandalicznie traktowanych przez dorosłe dzieci: bitych, głodzonych i poniżanych22.
Dochody ludzi starych przez cały okres omawiany w prezentowanym artykule
kształtowały się w większości przypadków poniżej średniej dla ludności w wieku
produkcyjnym. Możliwości w miarę systematycznego ich oszacowania i porównań dają przede wszystkim dane statystyczne dotyczące budżetów gospodarstw
domowych emerytów i rencistów oraz wysokości przyznawanych im świadczeń,
których znaczenie systematycznie rosło23. O ich wartości świadczą m.in. odniesienia
do takich mierników biedy i ubóstwa, jak minimum egzystencji, minimum socjalne,
wskaźnik osób o dochodach najniższych i niedostatecznych dochodach bieżących24.
W latach 1945–1956 świadczenia te miały w większości przypadków charakter
symboliczny. Pod koniec 1946 r. przeciętna renta i emerytura wynosiła 14% ustalonego minimum egzystencji (którego zresztą nie osiągało również 73,7% ze zbadanych wówczas rodzin robotniczych)25. W pierwszej połowie lat 50. XX w. świadcze-

20

A. Lutyk, op. cit., s. 124–125.
B. Tryfan, System emerytalny..., s. 6.
22
Archiwum Dokumentacji Aktowej Polskiego Radia i Telewizji, Biuro Listów Komitetu do
spraw Radiofonii „Polskie Radio” (dalej cyt. ADA Listy), sygn. 1050/28, Biuletyn nr 5, O sytuacji starych ludzi w rodzinie, Warszawa, 19 I 1959.
23
O historii badań minimum socjalnego w Polsce, w tym zmienności przyjmowanych kryteriów (dochody, wydatki) zob. H. Góralska, Dochody i konsumpcja ludności żyjącej w niedostatku,
Warszawa 1984, s. 10–13; eadem, Minimum socjalne. Metody obliczeń i interpretacja, Warszawa
1986; H. Zarychta, Minimum socjalne w polityce społecznej (problemy metodologiczne i próba analizy), Łódź 1982, s. 30–36. O polityczno–ideologicznych uwikłaniach dyskusji na ten temat
zob. Z. Morecka, Rozpiętość poziomów spożycia a kwestie sprawiedliwości społecznej, [w:] Minimum
społeczne, Warszawa 1981, s. 109–129.
24
Kwestia określenia tych pojęć, metodologii ich obliczania i zastosowanie w badaniach biedy
i ubóstwa jest przedmiotem specjalistycznych dyskusji. Dotyczą one stosowania kryterium
niskich dochodów i jego uzupełnienia o inne korelaty, jak np. wyposażenie w dobra trwałego
użytku. O stopniu skomplikowania problemu świadczy chociażby fakt, że w trakcie badań
gospodarstw domowych w 1983 r. w przypadku gospodarstw chłopskich oraz emerytów
i rencistów ok. 1/3 gospodarstw o najwyższych dochodach (górne 25%) znajdowała się w grupie o najniższym tzw. zagospodarowaniu materialnym, czyli wyposażeniu w podstawowe
dobra trwałego użytku. Ponadto należy pamiętać, że sytuacja materialna w sensie ekonomicznym jest czymś innym niż w sensie społeczno–kulturowym, a jej subiektywna percepcja
może znacznie odbiegać od rzeczywistej. Wreszcie ludność posiadająca dochody niższe i na
poziomie minimum socjalnego nie pokrywa się w pełni z ludnością żyjącą w niedostatku
(zob.: J. Rutkowski, W kwestii kryterium ubóstwa, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1988,
nr 9, s. 24–26; L. Beskid, Niedostatek w opiniach społecznych, ibidem, s. 12–24; L. Deniszczuk,
Minimum socjalne i minimum kryzysowe a warunki życia rodzin robotniczych, [w:] Warunki bytu
robotników, red. P. Wójcik, Warszawa 1984, s. 213). Mając świadomość tych trudności, wyniki
cytowanych badań, na które powołuję się w tym studium, mają za zadanie jedynie oszacować
wielkość i dynamikę zmian sytuacji dochodowej analizowanej grupy.
25
J. Chumiński, Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego
1944–1956, Wrocław 1999, s. 133.
21
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nia emerytalno–rentowe utrzymywały się na niezwykle niskim poziomie, wynosząc
od 17,4% (w 1950) do 18,9% (w 1955) przeciętnej płacy netto w gospodarce uspołecznionej. Znacząca poprawa tego wskaźnika (do 31,8%) nastąpiła dopiero w związku
z reformą emerytalną w 1958 r. W 1955 r. średnia renta (193 zł miesięcznie) równała
się 39% wielkości średniego spożycia przypadającego na głowę ludności (500 zł miesięcznie). W 1960 r. wskaźnik ten wzrósł do 78%. Jeśli uwzględnić fakt, że według
badań GUS z jednej renty utrzymywało się 1,4 osoby, to okaże się, że na osobę w rodzinie rencisty przypadało w 1955 r. 28% średniego spożycia na głowę ludności,
a w 1960 r. — 55%26.
W latach 60. XX w. sytuacja pod tym względem poprawiła się, ale nadal bycie
emerytem i rencistą oznaczało degradację materialną. Wedle ustaleń Andrzeja Tymowskiego w 1966 r. nawet ponad 70% emerytów nie otrzymywało renty pokrywającej potrzeby obliczonego dla tego roku minimum socjalnego. Pewną poprawę
tej sytuacji odnotowano po reformie emerytalnej z roku 1968. Oznaczało to, że na
początku lat 70., w chwili przejścia wówczas na emeryturę, większość osób — 9 na
10 — miało ją przyznawaną na poziomie gwarantującym zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale tylko 1 na 5 emerytów z lat do 1958 r. włącznie dysponował wówczas świadczeniem przekraczającym poziom minimum socjalnego z roku 197027.
Zgodnie z ustaleniami Michała Winiewskiego w 1975 r. blisko 2/3 emerytów
i rencistów otrzymywało świadczenia poniżej socjalnego minimum egzystencji. Co
jeszcze pogarszało tę sytuację to fakt, że znaczna, choć niemożliwa do ustalenia,
liczba osób z tak niskiej renty lub emerytury utrzymywała jeszcze drugą osobę. To
w ich rodzinach — oprócz rodzin wielodzietnych oraz niepełnych i osób dotkniętych wypadkami losowymi — koncentrowało się ubóstwo28.
Wedle innych ustaleń wskaźnik emerytów i rencistów o niedostatecznych dochodach bieżących miał wynosić: w 1975 r. — 54,6%, w 1980 r. — 38,8%, w 1982 r. —
40,6%, a w 1983 r. — 59,3%. W przypadku ludności pracowniczej odpowiednie
wskaźniki wynosiły: 16,4%, 13,8%, 26,9% i 32%29.
Szczegółowe ustalenia wskaźnika procentowego osób o dochodach niskich
w poszczególnych grupach gospodarstw w latach 1980–1989 zawiera tabela 6, wykorzystująca analizy budżetów rodzinnych, badanych przez GUS30.
Jak widać, wskaźnik gospodarstw domowych emerytów o dochodach na osobę
poniżej minimum socjalnego fluktuował, ale w latach 1981–1986 wynosił co najmniej
23% ich ogółu. Przytoczone badania wyraźnie pokazują, że dno kryzysu w zakresie
dochodów w ostatniej dekadzie PRL przeżywały one w 1983 r.
Co istotne, jednocześnie w latach 1981–1985 dochody gospodarstw emerytów
i rencistów były nie tylko niższe od pracowniczych, ale dystans między nimi jeszcze
się powiększał. W 1981 r. dochody pierwszych stanowiły 80% dochodów drugich,

26
Archiwum Akt Nowych (dalej cyt. AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (dalej cyt. KC PZPR), sygn. 1737, mf. 2896, M. Winiewski, Stan i perspektywy
zaopatrzenia emerytalnego w Polsce. Studium poufne, Warszawa 1967, k. 322 nn.
27
A. Tymowski, Minimum socjalne. Metodyka i próba określenia, Warszawa 1973, s. 95–97.
28
L. Frąckiewicz, Karta praw..., s. 90–91; H. Balicka–Kozłowska, Sytuacja życiowa i potrzeby ludności starszej, seria: Studia i materiały. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 7, Warszawa 1979,
s. 20–22.
29
L. Deniszczuk, Minimum socjalne..., s. 221; B. Szopa, Podział dochodów a poziom życia ludności
(na przykładzie Polski), Kraków 1994, s. 73, tab. 12.
30
Statystyka GUS za lata 1980–1989.
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Tabela 6. Odsetek osób o dochodach niskich według typów gospodarstw domowych w Polsce
w latach 1980–1989
Gospodarstwa

Rok

Dochód
niski
(w tys. zł)

ogółem

pracownicze

1980

2,0

—

15,8

30,2

33,3

30,6

1981

2,5

14,2

10,6

16,4

16,9

23,3

1982

5,0

20,0

16,8

22,1

21,7

27,7

1983

6,0

27,2

22,3

25,0

31,9

40,9

1984

7,0

24,4

19,6

23,7

33,0

37,7

1985

8,0

22,6

18,5

21,1

30,3

34,9

1986

9,5

21,3

17,9

20,6

29,8

29,9

1987

12,0

25,3

24,1

23,9

31,9

26,9

1988

20,0

20,0

17,9

16,6

24,9

28,4

1989

70,0

16,3

13,7

12,3

22,3

26,4

pracowniczo–
chłopskie
chłopskie

emerytów
i rencistów

Źródło: B. Szopa, Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Kraków 1994,
s. 74, tab. 13; J. Kordos, Pomiar ubóstwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 36, 1991, nr 11,
s. 4; H. Góralska, Sytuacja materialna emerytów i rencistów w latach osiemdziesiątych, [w:] Warunki życia i problemy..., s. 391–395; AAN, KC PZPR, Wydział Polityki Społeczno–Ekonomicznej, sygn. LXX/133, Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia KC PZPR do
opracowania pt. „Warunki życia ludności w latach 1981–1986”, Warszawa, 21 V 1987, k. 157;
GUS, Zróżnicowanie dochodów kosztów utrzymania i spożycia w 1980 r., Warszawa 1981, s. 27;
GUS, Warunki życia ludności w latach 1981–1985, Warszawa 1986, s. 32–33.

w 1982 r. — 84,5% (co związane było z przyznaniem rekompensat za podwyżkę
cen żywności, opału i energii z 1 II 1982 r.), w 1983 r. — 80,2%, 1984 r. — 79,1%,
a w 1985 r. — 78,6%31. Mimo to, pytani w 1982 r. o postulowany poziom minimalny
dochodów byli w jego określaniu bardziej skromni niż przedstawiciele inteligencji
i robotników32.
Według ustaleń dla 1989 r. 10% emerytów i rencistów było zagrożonych marginalizacją, bo osiągane przez nich dochody były niższe niż 70% minimum socjalnego. Jednakże wskaźniki te i tak były lepsze niż dla 1994 r., kiedy 38,6% emerytów
i rencistów osiągało dochody poniżej tego minimum. I tylko wątpliwe pocieszenie

31

H. Góralska, Sytuacja materialna emerytów..., s. 391–395. Według szacunków Lidii Beskid
(eadem, Ekonomiczny i społeczny wymiar przemian warunków życia w latach 1980–1985, [w:] Warunki i sposób życia — zachowania przystosowawcze w kryzysie, red. L. Beskid, Warszawa 1989,
s. 40) w 1973 r. dochód na jedną osobę w gospodarstwach emerytów i rencistów wynosił
88% dochodu pracowników na stanowiskach robotniczych, w 1975 r. — 83%, 1978 r. — 87%,
1980 r. — 90%, 1981 r. — 86%, 1982 r. — 89%, 1983 r. — 84%, 1984 r. — 84% i w 1985 r. —
84%.
32
L. Beskid, Społeczna percepcja sytuacji dochodowej, [w:] Warunki życia i potrzeby społeczeństwa
polskiego 1982, red. eadem, wyd. 2, Warszawa 1985, s. 26–27.
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może stanowić fakt, że ich sytuacja była korzystniejsza niż niektórych innych grup
w pierwszej połowie lat 90. XX w. (wówczas w Polsce żyło ok. 43% osób uzyskujących dochody poniżej minimum socjalnego; tak egzystowało 89% utrzymujących się
z zapomóg i zasiłków dla bezrobotnych, 59,5% rolników oraz 51,1% pracowników
użytkujących gospodarstwa rolne)33.
Różne kryteria przyjmowane w badaniach osób i gospodarstw najuboższych,
odmienne w kwestiach szczegółowych metodologie obliczeń — wszystko to sprawia, że rekonstrukcja dynamiki przemian dokonujących się pod tym względem
w grupie emerytów i rencistów jest zadaniem trudnym i obciążonym ryzykiem.
Wydaje się jednak, że mimo to daje się zaobserwować pewną prawidłowość, polegającą na tym, że w latach 1945–1989 wskaźnik procentowy osób i gospodarstw
posiadających dochody poniżej minimum społecznego w stosunku do ogółu emerytów i rencistów był największy w porównaniu z innymi kategoriami społecznymi.
Przytoczone szacunki wskazują, że ubóstwo w tej grupie osiągnęło swoje apogeum
w okresie tużpowojennym i w latach stalinizmu. Pewną poprawę odnotowano po
reformach emerytalnych w 1958 i 1968 r., ale jeszcze nadal co najmniej do 1975 r.
większość osób starszych musiała się zadowolić dochodami lokującymi ich w sferze
ubóstwa. Okres największego zmniejszenia się zakresu społecznego tej sfery nastąpił w drugiej połowie lat 70. XX w. Kryzys lat 80. spowodował jednak zwiększenie
wskaźników osób i gospodarstw żyjących poniżej granicy dochodów niskich, ale
w przypadku emerytów i rencistów prawdopodobnie tylko w latach najgorszych
(1983–1984) osiągnęły one wartość większą niż w końcu poprzedniej dekady. Co
niezwykle ważne, w drugiej połowie lat 80. (a najpewniej również w latach 1945–
1958) cechowali się oni wśród różnych grup społecznych najwyższym (obok robotników niewykwalifikowanych) stopniem deprywacji, rozumianym jako poczucie
niedostatku dochodów. Jednocześnie w opiniach społecznych (i to zarówno chłopów, inteligencji, robotników, jak i samych emerytów i rencistów) to właśnie niskie emerytury (obok wielodzietności rodziny) uznawano za najważniejszy czynnik
sprawczy niedostatku, przewyższający w badaniach z lat 1980–1981 działanie takich
przyczyn, jak: samotność, niepełnosprawność, alkoholizm czy nieróbstwo34.
Wynikające z cytowanych wyników badań szczególnie duże rozmiary ubóstwa
w tej grupie, przy wzrastającym zakresie ubezpieczeń społecznych, miały decydujący wpływ na wskaźniki dochodowe ludzi w wieku poprodukcyjnym w ogóle. I choć
różnią się one w szczegółach, to zdają się wskazywać na to, że gospodarstwa ludzi
starych były szczególnie dotknięte problemem niskich dochodów.
W 1979 r. GUS wespół z Instytutem Gospodarstwa Społecznego (IGS) przebadał
ponad 1000 kobiet i mężczyzn — mieszkańców miast w wieku poprodukcyjnym
(odpowiednio w wieku powyżej 60 i 65 lat). Dla 3/4 osób objętych badaniem podstawowym źródłem utrzymania była własna renta lub emerytura, 1/8 była utrzymywana przez współmałżonka (zwykle kobiety przez męża — emeryta/rencistę).
W sumie ok. 90% osób zależnych było od dochodów z systemu emerytalno–rentowego. Tylko dla 5% główne źródło utrzymania stanowiła praca, a 17% przyznało się
do dodatkowego zajęcia. Analiza kształtowania się dochodów gospodarstw osób
starszych w przeliczeniu na członka gospodarstwa wykazała, że co dwudzieste
piąte gospodarstwo miało dochody tak niskie, że nie pokrywały nawet minimum

33
34

B. Urbaniak, op. cit., s. 154.
L. Beskid, Niedostatek w opiniach..., s. 23.
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biologicznego. W dalszym przedziale poniżej minimum socjalnego znajdowało się
45% respondentów. Sytuacja materialna prawie połowy badanych osób starszych
była więc trudna, przy czym wyraźnie gorsza wśród osób utrzymywanych przez
współmałżonka (niskie dodatki na niepracującą żonę) lub przez innych członków
gospodarstwa. Na przeciwległym biegunie, osób starszych dysponujących większymi dochodami, tj. ponad 4 tys. zł, było tylko ok. 4,5%35.
Badanie budżetów gospodarstw domowych z 1988 r. wskazało, że 8% osób starszych było członkami gospodarstwa o niskich dochodach (do 22 tys. zł); w 1985 r.
wskaźnik podobny (kryterium dochodowe do 6 tys. zł) wyniósł z kolei 20,1%.
Szczególnie często niskie dochody miały pary małżeńskie gospodarujące wspólnie
z wnukami (32,2%) oraz ludzie starsi, będący na utrzymaniu męża lub żony (19,9%)
bądź też na utrzymaniu dzieci (14,3%) oraz osoby starsze z gospodarstw chłopskich
(11,2%)36.
Badania budżetów emeryckich i inwalidzkich w przekroju terytorialnym zdają
się świadczyć, że skupiskiem najmniej zamożnych ludzi starych były województwa
rolnicze. Na początku lat 70. XX w. należały do nich: lubelskie, białostockie, warszawskie, łódzkie, kieleckie, krakowskie i rzeszowskie. Ich przeciwieństwo stanowili starsi mieszkańcy najzamożniejszych województw i miast wydzielonych, takich
jak: Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Wrocław oraz województwo katowickie37.
Niskie dochody warunkowały przede wszystkim charakter spożycia. Wiarygodne badania na ten temat rozpoczęły się po 1956 r. Wcześniej odpowiednie informacje można było odnaleźć niemal wyłącznie w materiałach archiwalnych, szczególnie w listach kierowanych do warszawskiego centrum władzy, memuarystyce
i publicystyce prasowej. Dużo bardziej reprezentatywny charakter miało badanie
przeprowadzone w 1967 r. przez zespół Jerzego Piotrowskiego. Respondenci — ludzie w wieku 65 lat i więcej pytani o wydatki sprawiające im największe trudności,
wymieniali przede wszystkim odzież i obuwie (30%), prowadzenie gospodarstwa
rolnego (18%), żywność (17%) i leczenie (12%). Osobom utrzymującym się z renty,
z pracy poza rolnictwem lub z pomocy dzieci najtrudniej było zdobyć się na kupno
odzieży i żywności, a następnie na opłacenie opału, światła i gazu. W miarę przechodzenia od najbardziej rolniczych wsi do coraz większych miast rosły trudności
z zaspokojeniem potrzeb w zakresie żywności, odzieży, mieszkania. Badania potwierdziły, że zasadnicza różnica w dochodach przebiegała między ludnością rolniczą i nierolniczą38.
Z braku innych, podobnie szeroko zakrojonych badań nad starością w okresie
późniejszym, ważnym źródłem informacji na temat wydatków ludzi starych w Polsce są i w tym przypadku analizy, dotyczące gospodarstw emerytów i rencistów.
Po raz pierwszy przeprowadzone przez GUS na przełomie 1971 i 1972 r. badanie
budżetów tychże gospodarstw wykazało, że przeciętnie wydawano w nich na żywność 56,7% dochodów, 10% przeznaczano na wydatki związane z urządzeniem
i utrzymaniem mieszkania, 9,6% na odzież i obuwie, 6,6% na opał, energię ciepl35
A. Tymowski, Sytuacja materialna, [w:] GUS, Sytuacja życiowa osób starszych, seria: Z Prac
Zakładu Badań Statystyczno–Ekonomicznych, z. 127, Warszawa 1982, s. 61–62.
36
GUS, Sytuacja bytowa..., s. XXVI.
37
GUS, Analiza wyników jednorazowego badania ankietowego warunków bytu ludności (Dochody.
Warunki mieszkaniowe. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania)
1972 r., Warszawa, czerwiec 1975, s. 24–31.
38
J. Nadolski, Sytuacja materialna ludzi starszych, [w:] J. Piotrowski et al., op. cit., s. 355–357.

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

Życie niewesołe. Ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL

163

ną i elektryczną, 5,7% na kulturę, oświatę, sport, turystykę i wypoczynek, 4,2% na
higienę osobistą i ochronę zdrowia. W najniższej grupie dochodowej wydatki na
żywność stanowiły aż 65% ich ogółu39.
Poprawa sytuacji materialnej ogółu społeczeństwa, w tym również emerytów
i rencistów, w dekadzie gierkowskiej znalazła wyraz także w strukturze wydatków w latach następnych. Ograniczając się do pozycji najważniejszej — żywności, na podstawie badań GUS można ustalić, że wydatki na nią w interesującej
nas grupie gospodarstw wyniosły w latach 1974–1975 — 52–53%, podczas gdy
w gospodarstwach pracowniczych — 34–36%, chłopskich — 41–45%, a robotniczo–chłopskich — 38–40%40.
Ta pozytywna tendencja załamała się w latach 80. XX w. Jeszcze w 1981 r. udział
wydatków na żywność w gospodarstwach emerytów i rencistów wynosił 47,8%
wobec 36,5% w gospodarstwach pracowniczych i 42% w robotniczo–chłopskich41.
Jednak już w 1982 r. w gospodarstwach emerytów i rencistów wyniosły one 57,3%,
w 1983 r. — 54,4%, w 1984 r. — 55,1%, w 1985 r. — 54,8%; odpowiednie wskaźniki
dla gospodarstw pracowniczych w 1982 r. — 50,8%, 1983 r. — 42,5%, 1984 r. — 42,9%
i 1985 r. — 42,7%42. W warunkach kryzysu ekonomicznego nastąpiło ograniczenie
konsumpcji do zabezpieczenia spożycia artykułów niezbędnych, a do nich należała
w pierwszym rzędzie drożejąca żywność43.
Sfery niedostatku w większości badań prowadzonych w PRL wyróżniano za
pomocą kategorii minimum socjalnego obliczanego przy zastosowaniu kryterium
dochodowego. Warto jednak pamiętać, że niskie dochody nie zawsze oznaczały
niedostatek. W latach 80. zdarzało się, że gospodarstwa o niskich dochodach wyposażone były w pełni w dobra trwałego użytku, z samochodem włącznie. W sytuacji,
gdy o dostępności towarów decydowała nie zawsze ich cena, ale skomplikowane, często nieformalne systemy reglamentacyjne (kartki, talony itp.) ta rozbieżność
mogła być istotna. Zastosowanie niskiego spożycia, a nie dochodu jako kryterium
niedostatku, nastąpiło po raz pierwszy w badaniach Heleny Góralskiej dla 1974 r.
i lat 1980–1982. Pokazały one, że w przypadku jednoosobowych gospodarstw emerytów i rencistów nadwyżka spożycia nad dochodami wahała się od 4% w 1974 r.
do 7,4% w 1982 r.; a w przypadku gospodarstw ubogich wzrastała odpowiednio
z 7,8 do 30,4%. Dla porównania w przebadanych czteroosobowych gospodarstwach
pracowniczych dochody przewyższały spożycie w 1974 r. o 8,7% i zrównały się
39

GUS, Budżety domowe rodzin emerytów i rencistów w roku 1971/72, Warszawa 1973, s. 15–16.
GUS, Zróżnicowanie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w grupach społeczno–
zawodowych w latach 1974–1975, seria: Z Prac Zakładu Badań Statystyczno–Ekonomicznych,
z. 103, Warszawa 1978.
41
L. Frąckiewicz, Karta praw..., s. 91.
42
H. Góralska, Sytuacja materialna emerytów..., s. 397 nn. Nieco inne, choć generalnie zgodne
co do tendencji szacunki przedstawiła Bogumiła Szopa, zob. eadem, Podział dochodów a poziom
życia..., s. 58, tab. 9. Według jej ustaleń w 1988 r. udział wydatków na żywność wynosił w gospodarstwach emerytów i rencistów 48%, podczas gdy w pracowniczych 38,1%, a w chłopskich 39%; w 1989 r. odpowiednie wskaźniki wyniosły 58,7%, 45,8% i 45,3%. Podobną prawidłowość w rozkładzie dochodów w latach 1988–1989 pokazały badania Zofii Zarzyckiej
i Jana Więcka, zob. eidem, Przemiany w konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w okresie
transformacji (w latach 1988–1992), Łódź 1996, s. 50, zał. 11.
43
L. Beskid, Ekonomiczny i społeczny..., s. 23–24; R. Milic–Czerniak, Adaptacja konsumentów do
warunków kryzysu ekonomiczno–społecznego w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, [w:] Warunki
i sposób życia..., s. 118–121.
40
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z nim w 1982 r.; w pracowniczych gospodarstwach ubogich w 1974 r. ta nadwyżka
wynosiła 2,5%, by w 1982 r. zamienić się w niedobór szacowany na 10,5%. Wynika z tego, że gospodarstwa emerytów i rencistów nawet w okresie gierkowskiego
boomu musiały korzystać z dodatkowych źródeł spożycia (z kolei w sytuacji pogłębiającego się kryzysu ta tendencja utrwaliła się, a nawet pogłębiła). Stanowiły je
przede wszystkim szybko topniejące oszczędności i pomoc od krewnych i znajomych (z kraju i zagranicy)44.
To poszukiwanie dodatkowych źródeł spożycia przybierało również inną formę.
Badania nad stylami życia w miastach polskich wskazały, że w latach 1974–1982 dochody z ogródka działkowego wzrosły w gospodarstwach emeryckich dziewięciokrotnie, a w pracowniczych pięciokrotnie. Ich udział w przychodach ogólnych
zwiększył się w pierwszej grupie z 2% w 1974 r. do 4,3% w 1982 r., w drugiej —
z 1,4 do 1,7%. W roku 1982 wartość artykułów z własnego ogródka działkowego
w wydatkach na żywność wynosiła ok. 10% w gospodarstwach emerytów i 5,3%
w gospodarstwach pracowniczych (przy czym w gospodarstwach emerytów o wykształceniu podstawowym nieukończonym stanowiła aż 20%). Jednocześnie 17,4%
gospodarstw emeryckich i 16% gospodarstw pracowniczych deklarowało prowadzenie hodowli przydomowej45.
Konieczność przeznaczania dużej części dochodów na żywność wymuszała spore oszczędności na innych wydatkach. Z tego powodu ludzie starzy mieli problemy
z zakupem odzieży i obuwia. Jedyne znane mi badanie poświęcone wyłącznie tej
problematyce, przeprowadzone w 1973 r. przez GUS i Instytut Handlu Wewnętrznego (na próbie gospodarstw domowych, w których skład wchodzili emeryci) wykazało, że starzy mężczyźni średnio posiadali: 6,7 szt. koszul; 2,4 szt. garniturów;
2 pary spodni; 1,9 szt. swetrów, kobiety zaś: 4,8 szt. sukni; 4,3 szt. bluzek; 2,8 szt.
spódnic; 2,1 szt. swetrów oraz 1,9 szt. kostiumów. W odniesieniu do odzieży ciężkiej (płaszcze, kurtki, pelisy) średni stan posiadania mężczyzn i kobiet to 1 sztuka
na osobę. Jednocześnie 0,7% mężczyzn nie posiadało garnituru, 26% „marynarek
luzem”, 9,9% „spodni luzem”, 0,2% koszul, 4,8% swetrów, 27,7% płaszczy letnich,
38,2% płaszczy wiosenno–jesiennych, 16,3% płaszczy zimowych, 76,6% pelis i kożuchów, 64,5% kurtek. Spośród starszych kobiet 2,4% nie miało żadnej sukienki,
32,3% kostiumów, 5,3% spódnicy, 4,9% bluzki, 4,1% swetra, 22% płaszcza zimowego, a 76,5% futra. Przeciętny polski emeryt posiadał blisko dwie pary obuwia46.
Oczywiście między ludźmi starymi w różnych typach gospodarstw istniało duże
zróżnicowanie, ale dane uśrednione, przy wszystkich ich wadach, w tym przypadku dość dobrze przybliżają nas do zarysowania ogólnych problemów codzienności
ludzi starych.

44

H. Góralska, Dochody i konsumpcja..., s. 9–37.
P. Gliński, Ekonomiczne aspekty życia codziennego, [w:] Style życia w miastach polskich, red. A. Siciński, Wrocław 1988, s. 286; R. Milic–Czerniak, Sposoby ochrony wzorów konsumpcji w miejskich
gospodarstwach domowych w okresie kryzysu, [w:] Warunki życia i potrzeby..., s. 68. Nieco inne szacunki przedstawiają Kazimiera Guraj–Kaczmarek i Zofia Zarzycka (eaedem, Dochody ludności
w starszym wieku w Polsce na podstawie budżetów gospodarstw domowych, [w:] Wybrane uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski, Warszawa 1987, s. 100–101). Według
ich szacunków dochody z ogródka działkowego stanowiły w 1980 r. 3,1%, w 1981 r. — 3,8%,
w 1982 r. — 4,6% i w 1983 r. — 7,3% wszystkich dochodów emerytów i rencistów w tych latach.
46
GUS, Charakterystyka dochodów i stan posiadania odzieży i obuwia osób pobierających emeryturę,
Informacje GUS. Materiały statystyczne, Warszawa kwiecień 1974, s. 24–26.
45
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Ważnym elementem tego obrazu są również warunki mieszkaniowe seniorów.
Tuż po wojnie sytuacja pod tym względem była katastrofalna, zresztą nie tylko
dla nich. Potwierdziły to badania rencistów przeprowadzone w dzielnicach robotniczych Łodzi i Warszawy w 1948 r. (przeludnienie do prawie 3 osób na izbę,
5–7 m2 mieszkania na osobę)47.
Wedle ustaleń zespołu J. Piotrowskiego z 1967 r. gospodarstwa domowe ludzi
starych w 39% prowadzone były oddzielnie, w 61% wspólnie (w tym w 90% z dziećmi), z tego w rolnictwie odpowiednio 27% i 73%, poza rolnictwem — 49% i 51%.
Tendencja do samodzielnego gospodarowania wyraźnie słabła wraz z wiekiem. Prawie 40% badanych gospodarstw domowych znajdowało się w mieszkaniach przeludnionych (zgodnie z kryterium 1 izba na 1 osobę w mieszkaniach jednoizbowych,
1 izba na 2 osoby w mieszkaniach większych). 75% osób starszych sypiało w pokoju,
ok. 25% w kuchni, 84% posiadało osobne posłanie (wspólne posłanie było częstsze w gospodarstwach rolników). Wyposażenie mieszkań ulegało zmianie przede
wszystkim w zależności od miejsca zamieszkania (miasto lub wieś). Najwyższy
standard (elektryczność, wodociąg, zlew, ustęp, łazienka) posiadało 26% mieszkań
ludzi starych poza rolnictwem, 1% w rolnictwie (w tym tylko elektryczność posiadało odpowiednio 41 i 70%). Jedynie 32% ankietowanych ludzi starszych korzystało
z wodociągu i 20% z ustępu położonych w mieszkaniu. Odsetek ludzi starszych
korzystających z radia ogółem wyniósł 68% (poza rolnictwem 75%, a w rolnictwie
59%), z telewizora — 24% (36 i 11%), z pralki — 39% (49 i 27%)48.
W latach 70. i 80. XX w. standard i wyposażenie mieszkań ludzi starych polepszały się. Świadczą o tym chociażby dane zebrane w trakcie spisu powszechnego
z 1978 r.
Wskaźniki wyposażenia w instalacje mieszkań ludzi starych były niższe niż
dla ogółu ludności. W miastach odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej mającej
w mieszkaniach wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie był wyższy o odpowiednio 8,3, 16,1 i 17 niż odsetek seniorów. Ponadto warto dodać, że w 1978 r. ok.
3/4 ogólnej liczby gospodarstw domowych mających na czele osoby w wieku 65 lat
i więcej dysponowało mieszkaniem użytkowanym samodzielnie przez jedno tylko
gospodarstwo domowe, 1/4 dzieliła je z innymi gospodarstwami49.
Wedle wyników badań z 1985 r. samodzielnie użytkowało mieszkanie 61,7%
ludzi starszych (60 lat i więcej), 31% mieszkało niesamodzielnie i zajmowało co
najmniej jeden pokój, 7,2% mieszkało w części pokoju lub w pokoju przechodnim.
W tej grupie wiekowej znacznie częściej od pozostałych zamieszkiwały samodzielnie osoby starsze z gospodarstw emerytów i rencistów (82%), znacznie rzadziej na
wsi niż w miastach oraz liczące 80 lat i więcej. Połowa osób starszych użytkowała
lokal o powierzchni do 39 m2 (51,3%). W 1985 r. 99% gospodarstw domowych ludzi starszych wyposażone było w sieć elektryczną, 74% w wodociąg (w tym chłop47

W. Szubert, op. cit., s. 129.
D. Kozińska, Sytuacja i potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych, [w:] J. Piotrowski et al., op. cit.,
s. 287–302.
49
AAN, Rada ds. Ludzi Starszych, Inwalidów i Osób niepełnosprawnych (dalej cyt. Rada),
sygn. 1/44; D. Kozińska, Warunki mieszkaniowe seniorów, [w:] Materiały konferencji naukowej „Ludzie starsi w Polsce, ich warunki i potrzeby”, zorganizowanej przez Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 12 maja
1982, s. 287–298; szacunkowe dane na ten temat dla roku 1972, zob. Analiza wyników jednorazowego..., s. 60–66.
48
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Tabela 7. Wyposażenie mieszkań ludzi starszych (65 lat i więcej) w instalacje w 1978 r.
Liczba osób mieszkających (w tys.):
w miastach

na wsi

razem

1793

1719

3512

Wyposażenie mieszkań (w %):
Wodociąg

80,7

27

54,4

Ustęp

60,8

12,8

37,3

Łazienka

54,4

17,1

36,2

CO

39,2

11

25,4

Ciepła woda

47,3

15,7

31,8

Gaz

62,6

15,3

39,5

Źródło: AAN, Rada, sygn. 1/44, D. Kozińska, Warunki mieszkaniowe seniorów..., s. 287–298.

skich — 46,9%, emerytów i rencistów — 80,1%), 39,5% w CO (24,4 i 40,3%), 72,7%
w zlew (44,6 i 77,8%), 60,5% w ubikację (31,3 i 65,7%), 54,4% w łazienkę (32,7 i 56,2%),
55,1% w gaz (25 i 60,7%), 14,4% w telefon (3,3 i 17%). Najkorzystniejsze pod każdym
względem było wyposażenie gospodarstw ludzi starszych — pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Większość ludzi starszych mieszkało w lokalach położonych na parterze (67,8%),
zwłaszcza tych z gospodarstw chłopskich (99,1%) i robotniczo–chłopskich (97,8%).
Poprawiło się znacznie wyposażenie w podstawowe urządzenia (telewizor czarno–
biały posiadało 87% gospodarstw, telewizor kolorowy 7,2%, odbiornik radiowy stołowy — 76,9%, turystyczny — 39%, pralkę i wirówkę elektryczną — 85,2%, automat
pralniczy — 12,4%, odkurzacz 65,3%). Również i pod tym względem prym wiodły
gospodarstwa starych pracowników na stanowiskach nierobotniczych50. Na komfort zamieszkania miał wpływ jeszcze jeden czynnik — w 1984 r. w lokalach wybudowanych przed 1945 r. zamieszkiwało co trzecie polskie gospodarstwo domowe,
ale co drugie gospodarstwo ludzi starych51.
Wyniki omówionych wyżej badań, nawet jeśli traktować je jedynie jako szacunkowe (ze względu na różną metodologię i skład wiekowy grupy poddanej analizom), zdają się wskazywać na znamienną tendencję. Ludzie starzy znacznie częściej mieszkali samodzielnie w schyłkowym okresie rządów Edwarda Gierka niż
w latach 60. Załamanie tego trendu nastąpiło w latach 80. Mogło to być efektem
przede wszystkim kryzysu gospodarczego, objawiającego się m.in. spadającymi
wskaźnikami budownictwa mieszkaniowego oraz starzeniem się całej badanej
populacji, co wzmagało konieczność współzamieszkiwania osób starych wymagających opieki. W tej sytuacji zamieszkiwanie wspólne z dorastającymi dziećmi
lub wnukami stawało się praktyką coraz częstszą. To, że standard mieszkań lu50

M. Daszyńska, op. cit., s. 380–388.
D. Kozińska, A. Lutostańska, Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby w wieku 60 lat
i więcej oraz ich warunki mieszkaniowe (w latach 1978 i 1984), [w:] Warunki życia i problemy...,
s. 446.
51
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dzi starych co prawda poprawiał się, ale nadal pozostawał gorszy niż młodszych,
czynnych zawodowo, też nie jest niczym zaskakującym. Wszak nowe, wyposażone w instalacje mieszkania otrzymywali głównie czynni zawodowo, a nie emeryci
i renciści.
Bycie człowiekiem starym oznaczało również zmianę stylu życia i aktywności
społecznej. Ludzie w wieku poprodukcyjnym w większości przypadków (częściej
w mieście, rzadziej na wsi) przestawali pracować, co skutkowało ograniczeniem ich
kontaktów społecznych. Rolę istotną odgrywała tu gwałtowna degradacja finansowa, wynikająca z przejścia na emeryturę bądź rentę, która z przyczyn niewaloryzowania świadczeń pogłębiała się wraz z wiekiem. Liczne badania potwierdziły, że
niski dochód był istotną przyczyną zrywania, rozluźniania lub nienawiązywania
kontaktów przez ludzi w wieku poprodukcyjnym oraz wielu inwalidów. Poczucie
osamotnienia i izolację pogłębiały np.: śmierć współmałżonka lub innych członków
rodziny, przyjaciół i rówieśników52.
Z owych przyczyn ludzie starzy stawali się jeszcze bardziej „familiocentryczni”.
Ich stosunki z dziećmi zwykle obejmowały świadczenie sobie wzajemnie pomocy,
przy czym to ci pierwsi udzielali jej więcej i częściej. Jeśli wierzyć wynikom badań
GUS z 1985 r., to polegała ona głównie na opiece nad wnukami i udostępnianiu
mieszkania, sporadycznej pomocy finansowej i rzeczowej oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego53.
Co oznaczała starość dla dziennego budżetu czasu pokazują m.in. badania, przeprowadzane przez GUS od 1969 r. Z tych z lat 70. i 80. XX w. wynika, że następowało
przede wszystkim zwiększenie wielkości czasu przeznaczonego na czynności fizjologiczne (głównie sen). Zabierał on emerytom średnio ponad 9 godzin w połowie lat
70., czyli o ok. 1,5 godziny więcej niż czynnym zawodowo robotnikom. Ów budżet
był silnie zróżnicowany ze względu na płeć: w starszych rodzinach emeryckich, jak
świadczą badania z 1976 r., udział mężczyzn w pracach domowych był znikomy.
Wyjątek stanowiły naprawy sprzętu domowego, noszenie węgla itp. Zajęcia domowe i pozadomowe emerytek zajmowały im średnio 6 godzin w ciągu dnia, a mężczyznom 3 godziny. Przygotowaniem posiłków zajmowało się ok. 93% emerytek
i 27% emerytów, zmywaniem i sprzątaniem odpowiednio — 89 i 22%. Trwałość
wzoru podziału czynności na męskie i kobiece w gospodarstwie domowym znalazła
wyraz również w budżecie czasu wolnego (którego mieli więcej od pracujących robotników o ok. 3 godziny): w przypadku mężczyzn emerytów wynosił on 8 godzin,
w przypadku kobiet 6 godzin. Wykorzystywany był przede wszystkim na oglądanie telewizji (dłużej przez mężczyzn, krócej przez kobiety). Do rzadkości należało
chodzenie do kina i teatru (efekt niskich dochodów), uprawianie sportu i turystyki.
Niemal jedyną aktywną formą wypoczynku były spacery54. Podobne badanie przeprowadzone w 1984 r. nie wykazało bardziej znaczących zmian w rozkładzie dnia
osób starych poza jedną, ale istotną — wzrosła bowiem ilość czasu spędzanego poza
52

H. Balicka–Kozłowska, op. cit., s. 23–24.
H. Worach–Kardas, Różne koncepcje starości, [w:] Warunki życia i problemy..., s. 25–31. Na rolę
emerytów w wyręczaniu dzieci w pracach w gospodarstwie domowym zwrócił już wcześniej
uwagę A. Tymowski, zob. idem, Świadczenia społeczne a budżet czasu, [w:] Metody badania wykorzystania czasu wolnego od pracy, Materiały konferencyjne, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN,
Sopot 21–22 września 1973, [Gdańsk] 1973, s. 6.
54
GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, op. cit., s. 15–16. Zob. też GUS,
Budżet czasu mieszkańców Polski, Warszawa 1978.
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domem, w tym na działce i na zakupach, co zgadzałoby się z potocznym obrazem
emeryta czasów kryzysu lat 80.55
W badaniach dotyczących stanu psychofizycznego ludzi starych podkreśla się
zwykle towarzyszące im poczucie osamotnienia. Z jednej strony fakt samodzielnego
zamieszkania jest postrzegany jako czynnik umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie (przynajmniej do momentu, do którego było ono z punktu widzenia zdrowotnego możliwe), z drugiej jednak wraz z zaprzestaniem regularnej pracy fakt ten
mógł wpływać negatywnie na ich psychikę. Problem zaostrzał się w przypadku osób
samotnych, gdy w wyniku powojennych procesów migracyjnych i urbanizacyjnych
następowało znaczne oddalenie dzieci i starzejących się rodziców. W 1978 r. szacowano, że samotnie utrzymywało się i mieszkało 6,1% starszych mężczyzn i 18,2%
starszych kobiet (głównie wdowcy i wdowy)56.
Poważne trudności i złe samopoczucie ludzi starych bywało wywoływane
również mieszkaniem w warunkach zbytniego zagęszczenia spowodowanego
brakiem osobnego lokalu przez dzieci (zwłaszcza w mieście). Na wsi sytuacja pod
tym względem była inna, zważywszy na przeważający charakter budownictwa
mieszkaniowego (coraz obszerniejsze domy, choć gorzej niż w mieście wyposażone w instalacje).
To złe samopoczucie i zanik aktywności społecznej wynikał także z pogarszającego się stanu zdrowia. Zarówno badania J. Piotrowskiego z 1967 r., jak i Jacka
Putza z lat 1978/1979 oraz Joanny Staręgi–Piasek z lat 1981/1982 pokazują, że wskaźniki ruchliwości ludzi starych nie uległy w tym okresie istotnym zmianom. Szacunek sprawnych ruchowo w tej grupie mieścił się między 62 a 64%, nie w pełni
ruchliwych między 26,9 a 27,7%, niemogących opuszczać domu między 6,1 a 7,44%,
a przykutych do łóżka od 3,9 do 1,9%57.
Częstotliwość występowania schorzeń była uzależniona od charakteru pracy. Badania przeprowadzone wśród zgłaszających się do Poradni Geriatrycznej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu w latach 1970–1984 udowodniły, że co prawda emeryci — robotnicy i rolnicy — zapadali najczęściej na
choroby kości i narządów ruchu, ale ci pierwsi dwa razy częściej (głównie choroby kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych). Rolnicy z kolei dwukrotnie
częściej mieli chorować na nieżyty gardła, oskrzeli, rozedmę płuc. Na dalszych
miejscach plasowały się choroby układu krążenia, układu moczowo–płciowego
i pokarmowego58.
Trudną sytuację ludzi starych pogłębiały również niedostatki ówczesnego systemu pomocy i opieki społecznej. W Polsce w 1960 r. istniały 42 domy rencistów59,
w 1970 r. — 77, w 1988 r. — 101; liczba ich pensjonariuszy wzrastała w tych latach

55
J. Błasińska, Domowy budżet czasu osób starszych, [w:] J. Piotrowski et al., op. cit., s. 490 nn.;
L. Beskid, Ekonomiczny i społeczny..., s. 28.
56
GUS, Departament Badań Demograficznych i Społecznych, op. cit., s. 42 nn.
57
J. Piotrowski, Zdrowie i sprawność ludzi starszych, [w:] J. Piotrowski et al., op. cit., s. 53–54.
Zob. też B. Bień, W. Pędzich, Stan zdrowia ludzi starych i ich potrzeby zdrowotne, [w:] Warunki
życia i problemy..., s. 42–59.
58
AAN, Rada, sygn. 1/70, C. Kempisty, Pozycja społeczna i stan zdrowia emerytowanych
rolników indywidualnych, s. 1–20.
59
O złych warunkach panujących w domach rencisty (nazywanych domami starców) świadczą m.in. listy napływające do Polskiego Radia w końcu 1956 r., zob. ADA Listy, sygn. 1050/15,
Biuletyn nr 25, 19 IV 1956, k. 11.
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odpowiednio do 3583, 7160 i 855960, ale potrzeby były znacznie większe. System wyspecjalizowanych organizacji pomocy społecznej pojawił się w PRL w 1969 r., kiedy
to przy lekarskich przychodniach obwodowych zaczęto powoływać ośrodki opiekuna społecznego. Wcześniej, od 1959 r., tworzono system opiekunów społecznych
(wolontariuszy), powracając do rozwiązań obowiązujących w przedwojennej Polsce
od 1928 r.61 Brakowało również miejsc, gdzie emeryci mogliby przebywać, zaspokajając przede wszystkim potrzeby kontaktów społecznych, takich jak kluby seniora62.

Konkluzje
Jak więc można podsumować miejsce zajmowane przez ludzi starych w peerelowskim pejzażu, a raczej — w ulegających zmianom pejzażach społecznych PRL? Przy
wszystkich zastrzeżeniach towarzyszących interpretacji danych „uśrednionych”
warto pokusić się o obraz typowego „staruszka/staruszki”.
Przede wszystkim ludzie starzy stawali się coraz bardziej zauważalni; było ich
coraz więcej zwłaszcza na wsi, ale stopniowo również w mieście. Regionalnie bardziej byli widoczni w rolniczych województwach wschodniej Polski, a dużo mniej
na zurbanizowanych i uprzemysłowionych ziemiach zachodnich i północnych. Polska starość miała twarz starej kobiety — to one przeważały w tej grupie. Ta dominacja wzrastała wraz z zaawansowanym wiekiem. Od młodszych roczników wyróżniało ich gorsze wykształcenie — dominowali ci z ukończoną (lub nie) szkołą
podstawową.
O ich statusie materialnym od końca lat 70. decydowały przede wszystkim emerytury i renty, a nie dochody z pracy czy konieczność bycia niemal całkowicie na
utrzymaniu rodziny. Było to ważne przede wszystkim dla mieszkających na wsi,
gdzie świadczenia społeczne skutecznie konkurowały z dożywociem i pozostawaniem na „łaskawym chlebie” rodzin czy osób obcych. Mimo to przez cały ten okres
żyło się im trudno; rzadko podnoszone świadczenia traciły na wartości wraz z ich
wiekiem. To wśród nich szczególnie dużo było gospodarstw, w których z trudem
„wiązano koniec z końcem”. Nawet jeżeli powodziło im się lepiej, to jednak większość i tak musiała wydawać ponad połowę swych dochodów na żywność. Cierpiały na tym inne niezbędne wydatki. Z tego powodu ubrani i obuci byli raczej kiepsko.
Niepogodzeni z koniecznością pogorszenia jakości życia, starający się ją ratować „za
wszelką cenę” („mechanizm rygla”), zmuszeni do szukania metod łatania skromnych budżetów, czynili to zwykle, zużywając niewielkie oszczędności i zwiększając
intensywność pracy w ogródkach działkowych. Unikali zaciągania pożyczek.
Mieszkali coraz lepiej, ale i tak w starszych, mniejszych i gorzej wyposażonych
lokalach niż pracujący i młodsi. O ile w latach 70. to zamieszkanie było coraz bardziej samodzielne, o tyle kryzys dekady następnej spowodował, że musieli się
znacznie częściej dzielić swoją „powierzchnią mieszkalną” z dziećmi lub wnukami.
Choć mieli więcej czasu wolnego, to nie tylko uczucia rodzinne, ale przede wszystkim braki w peerelowskiej infrastrukturze społecznej zmuszały ich do zajmowania

60

„Rocznik Statystyczny” 1971, s. 555, tab. 30 (784); „Roczniki statystyczne. Ochrona zdrowia” 1996, s. 142–143, tab. 1 (83).
61
J. Szumlicz, Pomoc społeczna w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, Warszawa 1987,
s. 51; Pomoc społeczna w Polsce, t. 1, Warszawa 1984, s. 61.
62
Według ustaleń L. Frąckiewicz w 1975 r. było ich 747 (w 1989 r. 1543), por. eadem, Karta
praw..., s. 124.
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się wnukami. Wreszcie, w miarę zaostrzenia się trudności aprowizacyjnych, to oni
wystawali w kolejkach, aby „zdobywać” to, co aktualnie „rzucano” na rynek. Świat
ich kontaktów społecznych zawężał się; więzi z kolegami z pracy rozluźniały się,
a skromne dochody, obok braku możliwości i zainteresowań, zniechęcały lub wręcz
nie pozwalały na uczestnictwo w kulturze szersze niż oglądanie telewizji czy słuchanie radia. Z wiekiem jeszcze bardziej schorowani, mogli liczyć na opiekę ze strony współmałżonka lub rodziny, a znacznie rzadziej państwa. Doznaniem w coraz
większym stopniu dominującym w ich świecie społecznym było osamotnienie. Znalezienie więc radości w „jesieni życia” stawało się zadaniem trudnym.
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Od starości „przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego.
Praktyki społeczne ludzi starych

Ż

ycie codzienne ludzi starych oraz kultury starości nie są obiektem zainteresowania polskiej socjologii, o czym pisze podsumowująca osiągnięcia tej dyscypliny
Hanna Palska1. Polscy badacze prowadzili szeroko zakrojone badania statystyczne2 na reprezentatywnych próbach, uzyskując procentowy rozkład wyników dla
sytuacji mieszkaniowej, materialnej, rodzinnej czy uczestnictwa w kulturze polskich
emerytów, w ten sposób sytuując ich jednak w kontekście całego społeczeństwa polskiego. Możemy się więc dowiedzieć, że emeryci już nie są statystycznie biedniejsi
od osób w wieku produkcyjnym, że są kategorią sfeminizowaną, częściej mieszkają
samotnie niż ogół populacji oraz rzadziej uczestniczą w kulturze. Pionierem badań
ilościowych prowadzonych na grupie seniorów był Jerzy Piotrowski, ojciec polskiej
socjologii starości, który wraz z zespołem uczestniczył w porównawczych badaniach starości w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii, Jugosławii i Polsce
w drugiej połowie lat 60. W Polsce studia te przeprowadzono w latach 1966–1967,
a opublikowano w roku 1973. W celu uchwycenia zmiany w położeniu ludzi starych
po upływie lat trzydziestu Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) powtórzyło ten sam schemat badawczy3 w latach 1999–2001. Kierownik zespołu realizującego
to przedsięwzięcie, Brunon Synak, w haśle Ludzie starzy w Encyklopedii socjologii4 zauważył, że przekrojowy opis starości zdominował badania w tej dziedzinie, brakuje
zaś podejścia problemowego i prób tworzenia teorii.
Podstawowym kontekstem społecznym dla ludzi starych w Polsce jest rodzina
i ewentualnie w mniejszych miejscowościach także społeczność lokalna. Rodzina stanowi również podstawową grupę odniesienia. Jednak już badania pod kierunkiem
J. Piotrowskiego5 pokazywały, że więź rodzinna ludzi starszych w Polsce ulega stopniowemu rozluźnieniu. W latach 60. XX w. 67% ludzi starszych w Polsce mieszkało

1

H. Palska, Starość i kultura młodości. Jeszcze raz o problemie starzenia się ludności w Polsce,
[w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2004.
2
J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1973; Starzy ludzie
w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, red. J. Halik, Warszawa 2002;
Polska starość, red. B. Synak, Gdańsk 2002.
3
Polska starość..., passim.
4
B. Synak, Ludzie starzy, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa 1999, s. 144–149.
5
J. Piotrowski, op. cit., passim.
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z rodziną, w roku 2000 było to już tylko 41%6. Wyniki te interpretowano, odwołując
się do koncepcji tzw. intymności na dystans, według której przedstawiciele różnych
pokoleń w rodzinie nie chcą mieszkać razem, tylko w niewielkiej odległości od siebie, nadal wymieniając się różnego typu świadczeniami. Jednakże, jak zauważył Piotrowski, już w latach 60. XX w. świadczenia ekonomiczne (finansowe, współpraca
w organizacji konsumpcji, udostępnianie mieszkania) ustępują miejsca tym emocjonalnym. Wzajemne obowiązki członków rodziny przestają wynikać wprost z obyczajowego podziału pracy determinowanego płcią, wiekiem i pozycją w rodzinie,
a zaczynają być przedmiotem negocjacji i dowodem uczuć wiążących konkretne osoby. Tamara Hareven nazywa ten proces erozją więzi instrumentalnych (instrumental
ties) w rodzinie, a jej badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych pojawił się on
na przełomie XIX i XX w.7
Konstatacje te inspirowały do formułowania kolejnych pytań: czy przeobrażenia więzi rodzinnych postępują równolegle ze zmianą oczekiwań i mentalności osób starszych, czy też je wyprzedzają i tym samym stawiają przed seniorami
w ostatnim okresie ich życia wyzwanie zaadaptowania się do nowych warunków?
A jeśli więź rodzinna się rozluźnia i przestaje w tak silnym stopniu determinować
życie osób starszych, to co przychodzi w zamian? Jaki kształt przybiera życie codzienne osób starszych?
Ważnych materiałów, ułatwiających konstruowanie odpowiedzi na tak postawione pytania dostarczają prace poświęcone życiu codziennemu ludzi starych,
powstałe w ciągu ostatnich kilku lat. Ciekawym przykładem jest studium Marka
Niezabitowskiego poświęcone sytuacji mieszkaniowej i jej związków z integracją
społeczną ludzi starszych na Śląsku8. Autor zauważa powstawanie enklaw seniorów przywiązanych do miejsca i społeczności lokalnych, ale w związku z tym
zamkniętych na zewnętrzne kontakty. Interesujące analizy współczesnych kultur
starości znaleźć można z kolei w książce pod redakcją Honoraty Jakubowskiej,
Alicji Raciniewskiej i Łukasza Rogowskiego oraz w tomie zbiorowym, opracowanym przez Janusza Muchę i Łukasza Krzyżowskiego, a będącym pokłosiem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Krakowie. Podjęta została w nim
m.in. tematyka osamotnienia, stosunku do emerytur, czasu wolnego czy reakcji
na zmiany osób starych9. Istotne dla analizy życia codziennego są także prace etnograficzne, spośród których trzeba wymienić studium Urszuli Lehr nad starością
w dwóch małych społecznościach lokalnych na Podhalu i w Beskidzie Śląskim10.
Autorka ta, analizując codzienne praktyki, konwenanse, ubiór, mentalność, podejście do pracy oraz życie rodzinne osób starych, pokazuje złożony, wieloaspektowy

6

P. Czekanowski, Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, [w:] Polska starość...,
s. 140–172.
7
T. Hareven, The Lifecourse and Ageing in Historical Perspective, [w:] Ageing and Life Course
Transition. An Interdisciplinary Perspective, ed. T. Hareven, K. J. Thomas, London–New York
1982.
8
M. Niezabitowski, Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej. Problemy teoretyczne
i potrzeby badań, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 4 (195), s. 231–249.
9
Zob. Patrząc na starość. Kultura wizualna starości, red. H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski, Poznań 2009; Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha,
Ł. Krzyżowski, Kraków 2011.
10
U. Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, seria: Biblioteka
Etnografii Polskiej, nr 57, red. tomu M. Drozd–Piasecka, J. Kowalska, Warszawa 2007.

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

Od starości „przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego...

173

obraz starości na tle społeczności wiejskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty
życia seniorów i ich współżycia z innymi, ukazuje przenikanie się nowoczesności
i tradycji.
W niniejszym artykule chciałabym także przedstawić wyniki dwóch badań,
w których poddano analizie życie codzienne, doświadczanie starości i reakcje na
zmiany zachodzące w życiu osób starszych. Były to etnograficzne badania terenowe, prowadzone w Warszawie w latach 2005–200711, oraz socjologiczne badania
jakościowe, przeprowadzone w 2010 r. w czterech gminach — dwóch wiejskich
i dwóch miejskich w województwach podlaskim i kujawsko–pomorskim — w ramach projektu badawczego Instytutu Spraw Publicznych o nazwie: „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji ludzi starszych i ich rodzin”12. Badania te różnią się stopniem wniknięcia w życie codzienne
osób badanych, niemniej jednak umożliwiają porównania starości wielkomiejskiej,
miejskiej i wiejskiej13.
Porównać, a przede wszystkim zrozumieć chciałabym starość w jej szerokim znaczeniu: jak jest przeżywana oraz jakie działania ją konstruują, zakładając,
że ambiwalencje między tradycją a nowoczesnością w różny sposób oddziałują
w wielkim mieście, w małym mieście i na wsi. W swojej napisanej kilka lat temu
pracy doktorskiej posługiwałam się terminem „doświadczanie starości”14, uznałam
jednak, że zakłada on indywidualizm metodologiczny, podczas gdy w przedstawianym artykule chciałabym raczej badać proces przekształceń i przemian zgodnie z rozumieniem społeczeństwa przez Norberta Eliasa15. W projekcie Instytutu
Spraw Publicznych, w którym uczestniczyłam, używałyśmy natomiast określenia
„modele uczestnictwa społecznego osób starszych”16, jednak odwołuje się ono do
zbiorowego doświadczania, a znaczenie starości przejawia się również w indywidualnych praktykach. Tekst ten natomiast rozpoczęłam, odwołując się do kategorii
11

Badania te przeprowadzono w ramach grantu promotorskiego prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej oraz dzięki stypendium ILV (Inter–Laboratory Visitors) z programu Marie Curie
dla antropologów społecznych. Stały się one podstawą pracy doktorskiej: Człowiek stary
w kulturze młodości. Doświadczanie starości przez warszawskich seniorów, przygotowanej
przeze mnie pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej i obronionej w 2009 r. Zob. też
monografia przygotowana na bazie tejże pracy doktorskiej, J. Zalewska, Człowiek stary wobec
zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych, Warszawa 2015.
12
Badania prowadzone były pod kierunkiem dr Marioli Racław, a udział w nich brały dr
Magda Rosochacka–Gmitrzak, Paulina Sobiesiak i autorka niniejszego artykułu. Pokłosiem
tego projektu była książka pt. Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób
starszych, red. M. Racław, Warszawa 2011.
13
Analiza miejsca osoby starszej w rodzinach o ściślejszej i luźniejszej więzi, przeprowadzona na podstawie etnograficznych badań terenowych w Warszawie, została przeze mnie
przedstawiona w osobnym artykule (J. Zalewska, Starość a przemiany więzi społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 54, 2010, nr 3, s. 131–150), tutaj dodatkowo chciałabym odnieść wyniki uzyskane w Warszawie do wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw
Publicznych.
14
J. Zalewska, Człowiek stary w kulturze młodości. Doświadczanie starości przez warszawskich seniorów, Warszawa 2009 (niepublikowana praca doktorska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN); por. też eadem, Człowiek stary wobec zmiany kulturowej...
15
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980;
idem, Społeczeństwo jednostek, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2008.
16
P. Sobiesiak, J. Zalewska, Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego
osób starszych, [w:] Publiczna troska, prywatna opieka..., Warszawa 2011, s. 257–274.
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życia codziennego, która zakłada uwzględnienie sfer udomowionych przez jednostkę; interesuje mnie jednak również obecność ludzi starszych w sferze publicznej.
Ostatecznie zdecydowałam się więc na użytek niniejszego artykułu na zastosowanie
terminu „praktyki społeczne”, zaproponowanego przez Theodore’a Schatzkiego17
na oznaczenie wcielonych, zapośredniczonych przez przedmioty wiązek ludzkiej
aktywności, zorganizowanych wokół wspólnego praktycznego rozumienia. Jest to
pojęcie bardzo szerokie, obejmujące wszelkie działania nawykowe (wcielone, czyli
zapamiętane przez ciało); wykonywane z użyciem przedmiotów, które akumulują
wiedzę, pamięć, relacje społeczne, a także podzielane sposoby rozumienia i przekonania na temat tychże działań. Pozwala więc na opis obserwacji zachowań i zawartości wiedzy potocznej, a jednocześnie daje możliwość uchwycenia zmienności
i procesualności rzeczywistości społecznej.

Starość w Polsce w kontekście przemian rodziny
Miejsce i rola osoby starej w rodzinie przedwojennej zarówno na wsi, jak i w mieście
określone były normami obyczajowymi. Marcin Czerwiński18 dzieli rodziny przedwojenne na dwa typy: produkcyjny (rodziny chłopskie i rzemieślnicze), w którym
rodzina była jednocześnie „przedsiębiorstwem”, jednostką produkcyjną, oraz konsumpcyjny (rodziny mieszczańskie, inteligenckie, robotnicze), w którym sfera pracy
i sfera domu były oddzielone przestrzennie: pracę zarobkową wykonywano poza
domem, a w jego obrębie organizowano konsumpcję, za którą odpowiadały kobiety.
Model produkcyjny wywodzi się ze społeczeństwa tradycyjnego, model konsumpcyjny wiąże się z wkraczaniem nowoczesności. W obydwu typach rodzin panował
patriarchalizm, a wzajemne świadczenia ich członków wyznaczały normy obyczajowe. Im lepsza była sytuacja ekonomiczna rodziny, tym większym szacunkiem darzono starszych. W rodzinach mieszczańskich majątek często pozostawał w rękach
ludzi starych19.
Na wsiach powszechne były rodziny wielopokoleniowe20. W gospodarstwie
istniał ścisły podział ról i obowiązków oparty na kryteriach wieku, płci i pozycji
w rodzinie. Wszyscy domownicy, także dzieci i starcy, uczestniczyli w pracy, a od
jej wykonania zależał zakres udziału w konsumpcji. Produktywność gospodarstwa
domowego była cykliczna. Zwykle w sytuacji choroby lub śmierci gospodarza lub
gospodyni, pokolenie starsze przechodziło na tzw. dożywocie, oddając gospodarstwo w ręce syna i synowej. W takich warunkach starość przychodziła, gdy skończył
się okres zarządzania gospodarstwem i produktywności, wraz z przekazaniem władzy nad gospodarstwem synowi. Osoby starsze zajmowały się pracami posługowymi i opieką nad dziećmi, pozostając użytecznymi jak najdłużej.
Tak rozumiana rodzina wielopokoleniowa stanowi zjawisko właściwe przechodzeniu od stosunków feudalnych do kapitalistycznych na wsi21. W okresie pań-

17
T. Schatzki, Introduction: practice theory, [w:] The practice turn in contemporary theory, ed.
T. Schatzki, K. Knorr Cetina, E. von Savigny, London 2001, s. 10–23.
18
M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, Warszawa 1969, passim.
19
Ibidem.
20
S. Szynkiewicz, Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany
kultury ludowej, t. 1, red. M. Biernacka, B. Kopczyńska–Jaworska, A. Kutrzeba–Pojnarowa,
Wrocław 1976, s. 477–500.
21
Ibidem.
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szczyźnianym obowiązek zabezpieczenia bytu starym rodzicom spoczywał bowiem
nie tylko na dzieciach, ale także na dworze i społeczności wiejskiej. W rodzinie wielopokoleniowej funkcja zabezpieczająca starych zależała od dobrobytu danego gospodarstwa. Rodziny wielopokoleniowe przeważały na wsi polskiej aż do lat 70.
XX w., gdyż dopiero w 1977 r. ustanowiono emerytury rolnicze22, czyli zabezpieczenie starych stało się częściowo obowiązkiem państwa. W niektórych regionach
rodziny tego typu utrzymywały się jeszcze po transformacji ustrojowej23.
Relacje etnograficzne podkreślają wagę użyteczności i unikania bezczynności
dla osób starszych w rodzinach wielopokoleniowych. W małopolskiej wsi Zaborów
w latach 30. XX w. ludzie starsi miewali wydzielone własne poletko do gospodarowania oraz uczestniczyli w pracach gospodarskich na miarę sił: jeśli nie szli do pracy
w polu, to paśli bydło, krzątali się po obejściu czy pracowali w granicach izby. Nikt
ich do pracy nie przymuszał, pracowali w miarę sił, nawet ledwie chodząc, z astmą,
przygarbieni lub zgięci we dwoje, uznając, że: „Bezczynność — zwiastuje śmierć”24
i pragnąc się przed nią ochronić.
Z monografii wsi w ziemi dobrzyńskiej autorstwa Jacka Olędzkiego25, opartej na
materiałach zebranych w latach 70. XX w. podczas rozmów ze starszymi mieszkańcami (w wieku po przekroczeniu 75 lat), wynika, że kształtowały się dwie postawy
wobec śmierci: „żyć aktywnie do samej śmierci, pragnąc jej zdecydowanie z chwilą pojawienia się symptomów niedołęstwa”26 — i ta wyraźnie dominowała; druga:
„żyć mniej lub bardziej pasywnie do śmierci, nie pragnąc jej z chwilą pojawienia się
symptomów nawet zupełnego niedołęstwa”27 — była bardzo rzadka. Powtarza się
więc motyw unikania bezczynności, obecny już w XVIII i XIX w., kiedy to w rejestrach parafialnych gospodarze zaniżali swój wiek, jeśli zbliżali się do lat starszych.
Autor tłumaczy to obawą przed przekazaniem gospodarstwa młodszej generacji,
by nie zdawać się na łaskę nikogo, nawet własnych dzieci, a ostatecznie nie narażać
na hańbę biedy i żebractwa.
Obecność tego motywu obserwuje również Urszula Lehr w badaniach na Podhalu i w Beskidzie Śląskim w początkach XXI w. Rodziny nie są już jednostkami produkcyjnymi, gdyż młodsze pokolenia pracują poza gospodarstwem, ale nadal powszechne jest zjawisko wspólnego zamieszkiwania. Nie jest to jednak starość „przy
rodzinie”, ale raczej „rodzina przy osobie starszej”, emerytury stanowią bowiem
ważny składnik utrzymania. Ważne jest jednak, że — pomimo emerytury — osoby
stare nadal pracują w gospodarstwie, gdyż odczuwają potrzebę unikania bezczynności. Cytowana autorka zauważa, że użyteczność jest dla nich „istotą egzystencji”.
Na tym tle pojawiają się konflikty z przedstawicielami młodszego pokolenia, dla
których ziemia i praca na niej nie są już naczelnymi wartościami. Często nie chcą
pracować na roli lub planują sprzedać gospodarkę.
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Z. Czepulis–Rutkowska, Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów,
Warszawa 2000, s. 69.
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U. Lehr, op. cit., s. 128.
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K. Zawistowicz–Adamska, Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych
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O ile, jak wskazują przywołane powyżej relacje, sposób życia osób starych na
wsi w okresie PRL nie uległ drastycznym zmianom, o tyle w miastach, jak wskazuje
M. Czerwiński, nastąpiła po wojnie rewolucja obyczajowa, a wraz z nią „zmierzch
godności starego”. Genezy zmian autor upatruje przede wszystkim w przeniesieniu
obowiązku edukacji dzieci poza dom i rodzinę (młode pokolenie nie terminuje już
u jednego doświadczonego mistrza, ale u całego społeczeństwa, za pośrednictwem
szkoły i środków masowego przekazu), a także w pojawieniu się i upowszechnieniu urządzeń i udogodnień zmniejszających zakres prac kobiet w gospodarstwie
domowym (pralki, lodówki), co zbiegło się z czasem z postulatami emancypacyjnymi i zaowocowało masowym podjęciem pracy przez kobiety28. Stosunki domowe i rodzinne na pewnych polach straciły na wadze na rzecz relacji koleżeńskich,
nawiązywanych w trakcie edukacji, pracy czy rozrywki. Zmalało znaczenie wielu
symbolicznych gestów szacunku, wykonywanych przed wojną zarówno w rodzinach (np. zwyczaj całowania ojca w rękę), jak i wobec obcych starszych. Zanikowi
temu towarzyszyła rzeczywista mniejsza rola decyzyjna i doradcza osób starszych.
W latach 60. XX w., ze względu na postęp techniczny i związane z nim zmiany stosunków produkcji i pracy, w cenie była tzw. młodość społeczna, charakteryzująca
się elastycznością i ciągłą możliwością przyswajania nowych umiejętności. Autor
kontrastuje ten fakt z sytuacją tradycyjną, gdy raz nabyte umiejętności i warsztat
pracy nie ulegały zmianie, a określenia „stary żołnierz” czy „stary rzemieślnik” były
pochwałą i wyrazem autorytetu. Ustanowienie emerytur może być traktowane zdaniem autora jako oznaka zbędności doświadczenia starców.
Małgorzatę Szpakowską dziwi z kolei brak świadectw konfliktu międzypokoleniowego, związanego z dystansem kulturowym wytworzonym ze względu na
awans społeczny młodszej generacji. Autorka analizuje relacje rodzinne na podstawie listów czytelniczek i czytelników do redakcji popularnych czasopism w latach
60. XX w. Zwraca uwagę na dość spory odsetek rodzin „niemałżeńskich”, będących
zwykle konsekwencją wojny (np. trzypokoleniowe rodziny złożone głównie z kobiet). Zebrany materiał pozwala jej na stwierdzenie, że w obserwowanych rodzinach dochodzi do „zmącenia granic i ról”29. Zanika normatywność wzajemnych ról
i świadczeń, charakterystyczna dla przedwojennej rodziny patriarchalnej, władza
w rodzinie staje się przedmiotem negocjacji, którą zwykle wygrywa silniejszy —
ten, kto więcej zarabia lub jest właścicielem mieszkania. Taka władza nie jest jednak
uznawana za oczywistą przez członków rodziny, którzy jej podlegają, bywa raczej
kwestionowana i podważana, co prowadzi do spłaszczenia hierarchii. Pojawiają się
wzajemne skargi — dzieci skarżą się, że rodzice nadmiernie „się wtrącają”, starsi
często czują się eksploatowani lub odsunięci.
Cytowana tu wybitna polska kulturoznawczyni podkreśla też zróżnicowanie
funkcji pełnionych w rodzinie przez starsze kobiety, określając je mianem „babki–
jokera”. Wstawiane w konstrukcjach rodzinnych w każde niewypełnione miejsce,
odgrywały babcie role pań domu, opiekunek dzieci czy głów rodu. Szczególnie aktywne były w roli społecznej babć30. Ze względu na pracę zawodową kobiet, która
upowszechniła się po wojnie oraz zacieranie się różnic warstwowo–majątkowych
28

M. Czerwiński, op. cit., s. 10 i passim.
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2003, s. 91.
30
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hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 65–75.
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(np. coraz rzadziej miewano gosposie), to na babcie właśnie spadł ciężar opieki nad
wnukami, a także prowadzenia gospodarstwa domowego. Obowiązki były tym
trudniejsze, że wymagające radzenia sobie z niedoborami socjalistycznej gospodarki (np. stanie w kolejkach). Inne badania przynoszą podobne wyniki — w latach 70.
XX stulecia w Poznaniu więcej starszych rodziców pomagało dzieciom niż uzyskiwało od nich pomoc. Seniorzy oferowali swoją pracę i wysiłek przy gospodarstwie
domowym dzieci, te zaś świadczyły im pomoc finansową i pielęgnowały rodziców
w czasie choroby31.
Pod koniec lat 60. XX w. 17% ludzi starych mieszkało samotnie, a 67% osób starszych mających dzieci mieszkało wspólnie z nimi. Na wsi wiązało się to z trwałością rodziny wielopokoleniowej jako instytucji, w mieście częste były rodziny
rozszerzone (najczęściej rodzina nuklearna z babcią), a wspólne zamieszkiwanie
wynikało z braków mieszkaniowych i z potrzeby pomocy w pracach domowych
i wychowywaniu dzieci. 34% osób starszych, czyli dwukrotnie więcej niż mieszkało
samotnie, deklarowało, że często są same. 20% badanych nierzadko czuło się osamotnionych32. Być może to właśnie poczucie osamotnienia jest wskaźnikiem różnic
i braku zrozumienia między pokoleniami, do których doszło w wyniku rewolucji
obyczajowej i awansu społecznego młodych w PRL.
Po transformacji ustrojowej niewątpliwie wydarzyła się kolejna rewolucja obyczajowa. Nowe stosunki pracy i konsumpcji związane z rozwojem wolnego rynku,
demokratyzacja życia politycznego czy rozwój technologii cyfrowych — to tylko
niektóre elementy całościowych przemian. Badania Pawła Kubickiego33 wskazują,
że większość osamotnionych osób starszych koncentruje się na codziennych rytuałach i jest oderwana od rzeczywistości społecznej. Nie orientują się one w bieżących wydarzeniach politycznych (tylko mniejszość korzysta z szerokiej dostępności
mediów), a w kwestiach gospodarczych nie obsługują nowych technologii i twierdzą, że nie rozumieją młodego pokolenia. Dlatego pytanie o poczucie osamotnienia,
obecne w przekrojowych sondażowych badaniach nad starością, można spróbować
potraktować jako wskaźnik „odnajdywania się” we współczesnej rzeczywistości,
nadążania za zachodzącymi zmianami.
Co ciekawe, jeśli potraktujemy częste poczucie osamotnienia jako wskaźnik
braku zrozumienia dla zachodzących zmian, to okaże się, że współcześnie ono nie
wzrasta. W badaniach PTG wyniosło 17%34. Być może oznacza to, że podobny procent emerytów „nie nadążał” za powojenną rewolucją obyczajową, jak i „nie załapał
się” na przemiany zwyczajów po transformacji.
W 1999 r. z dziećmi mieszkało już tylko 41% osób starych, czyli odsetek ten znacząco zmalał w ciągu 30 lat. Emeryci, a właściwie emerytki, przestali być niezbędni
w pracach domowych, organizacji konsumpcji i opiece nad dziećmi, ze względu na
możliwości nabywania różnych produktów i usług na rynku. Pomocy w pracach
domowych w tym okresie udzielały głównie dorosłe dzieci starszym rodzicom (czyli kierunek świadczeń się odwrócił), szczególnie gdy wymagały one siły fizycznej
oraz znajomości obsługi urządzeń technologicznych. Zmiana ta wiąże się głównie
31
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J. Piotrowski, op. cit., s. 206–231.
33
P. Kubicki, Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów, [w:] Ku socjologii starości..., s. 69–
82.
34
P. Czekanowski, op. cit., s. 140–172, a zwłaszcza s. 153.
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z upowszechnieniem „intymności na dystans”. W PRL mieszkające z rodzinami
babcie zajmowały się domem, obecnie zaś dzieci odwiedzają starszych rodziców,
by pomóc im w pracach domowych. Odwróceniu uległ również kierunek świadczeń finansowych. Z niskich emerytur w PRL trudno było się utrzymać. W 1999 r. to
z kolei starsi rodzice częściej wspierali finansowo swoje dzieci (44%) niż dzieci rodziców (25%)35. Świadczyć to może o trudnej sytuacji ekonomicznej wielu polskich
rodzin w tym okresie.
Respondenci swoje relacje z dziećmi i wnukami ocenili jako dobre i bardzo dobre
(ok. 90% odpowiedzi). 71% osób starszych widziało się z dziećmi przynajmniej raz
w tygodniu poprzedzającym badanie36. Wyniki te interpretowano jako pozytywne.
Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że zwyczajowo uznaje się, by nie mówić źle
o rodzinie oraz jeśli wyobrazimy sobie osobę, która siedzi cały czas sama w domu
i raz w tygodniu odwiedzana jest przez dorosłe dziecko, a także taką, która ma
współmałżonka i jest odwiedzana przez dzieci i wnuków kilka razy w tygodniu
(obie sytuacje mieszczą się w kategorii spotkań z dziećmi przynajmniej raz w tygodniu), to zauważymy, że są one zupełnie odmienne, a wyniki badań sondażowych
tak naprawdę niewiele nam mówią o charakterze kontaktów rodzinnych.
Wiemy również, że emeryci skarżą się na nadmiar czasu wolnego37, badacze
starości zaś poruszają kwestię biernego stylu spędzania czasu przez emerytów —
głównie ograniczonego do oglądania telewizji i słuchania radia (ulubiona aktywność w czasie wolnym 80% emerytów)38. Badania jakościowe dotyczące sposobów
spędzania czasu wolnego przez mężczyzn na emeryturze w dużym mieście, małym
mieście i na wsi ukazują zróżnicowane strategie korzystania z tego czasu39. Część
badanych mężczyzn narzekała na monotonię i próbowała „zabijać czas”. Wśród
preferowanych sposobów jego spędzania były: kontakt z naturą, spotkania z kolegami, przyjaciółmi, sąsiadami, organizacja koła wędkarskiego, przynależność do
klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku, kolekcjonerstwo, majsterkowanie
i pielęgnacja samochodu, gry (karty, szachy, chińczyk), oglądanie telewizji, czytanie
gazet i słuchanie radia. Tylko jeden rozmówca wykształcony i zamieszkały w dużym mieście korzystał z oferty kulturalnej. Niektórzy uczestnicy badania używali
aparatów i kamer cyfrowych. Wśród aktywności fizycznych popularne były spacery
i jazda na rowerze. Wykształcenie i miejsce zamieszkania nie wpływało na preferencje dotyczące czasu wolnego, prawidłowości tych należy — zdaniem Urszuli Kluczyńskiej — nadal poszukiwać.
Katarzyna Kolibabska i Małgorzata Rutkowska w ramach prowadzonego przeze mnie laboratorium etnograficznego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW badały społeczność osób starszych w Domu Dziennego Pobytu (DDP)
w Warszawie. Przychodzące tam osoby uzyskiwały pomoc materialną i spędzały
większość dnia ze względu na ograniczone często kontakty społeczne ze światem
zewnętrznym. Katarzyna Kolibabska analizowała różnego rodzaju strategie odmładzające stosowane przez tzw. bywalców DDP w zakresie ubioru, języka i zachowań.
35
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Elementy te były zapożyczone z mediów, głównie z seriali, ale zostały one przekształcone i dostosowane do realiów funkcjonowania we własnej grupie rówieśniczej40. Małgorzata Rutkowska analizowała zaś wyznaczniki statusu w tej sfeminizowanej społeczności w perspektywie genderowej, zauważając, że dominują w niej
kobiety, które są atrakcyjne fizycznie i posiadające partnera. Społeczność osób starych w DDP wytworzyła własną odrębną kulturę, w ramach której kategorie zwykle stosowane do badań nad starością, takie jak rodzina, tradycja czy osamotnienie,
miały niewielkie znaczenie. Taka subkultura starości, w której ważne są elementy
pochodzące z kultury popularnej, jest przykładem alternatywy dla starości „przy
rodzinie”41.
Przytoczone w powyższej części artykułu dane można interpretować w kategoriach zaniku więzi instrumentalnych w rodzinach polskich na przestrzeni XX w.
Proces ten był złożony i przebiegał falowo: rewolucja obyczajowa po wojnie i przemiany potransformacyjne znacznie go przyspieszyły, z kolei rzeczywistość Polski
Ludowej oraz trudna sytuacja materialna wielu gospodarstw domowych po transformacji ustrojowej umacniały rolę więzi instrumentalnych. Na podstawie analizowanych w prezentowanym artykule badań spróbuję więc odpowiedzieć na dalsze
pytania: jaki charakter mają dziś więzi rodzinne osób starszych? Jakie inne sfery
życia są ważne w ich codzienności? Z jakim zróżnicowaniem sytuacji i praktyk społecznych osób starych mamy do czynienia w dużym mieście, w małym mieście i na
wsi? Przedstawię wyniki badań jakościowych, których nie można uogólniać na całą
populację, ale niewątpliwie pozwalają one uchwycić mechanizmy zmian.

Nota metodologiczna
W świecie współczesnym, w którym mamy do czynienia ze zmienionymi przedmiotami i warunkami badań, zmianie ulegać muszą także metody pracy w terenie — postuluje George E. Marcus w tekście przekształcającym sposób myślenia
o prowadzeniu badań terenowych42. Metafory o wnętrzu, przekraczaniu kulturowych granic, niejako wejściu do badanego świata i przekazaniu, jak „Tam” jest,
„nie są już właściwe”43. Autor wspomina o globalizacji, o nieciągłości formacji
kulturowych, o ponadlokalnych czynnikach i przyczynach, które wpływając na
sytuację w danej lokalności, wywołują jako reakcje rozmaite „praktyki, niepokoje
i dwuznaczności”44. Istota powiązań między różnymi lokalnościami, przyczyny
procesów zachodzących w ich własnym sąsiedztwie, nie są już dla jednostek —
mieszkańców konkretnych lokalności — jasne. Antropolog prowadzący badania
w takim świecie powinien być wyczulony na kontekst globalny. Z rozmówcami
w danym terenie, w danej lokalności, łączy go zawsze podległość wobec wpływów tych ponadlokalnych czynników, których genezy i skutków zarówno on, jak
i oni starają się dociec. Zamiast więc sztucznie starać się przeniknąć do rządzące-

40
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go się wewnętrzną logiką świata lokalnego, George Marcus postuluje, by uczciwie budować relację na współudziale w świecie, którego zarówno antropolog, jak
i rozmówcy są częściami, nie ma już bowiem izolatów kulturowych, a powiązania
między rozmaitymi lokalnościami, różne figuracje, wymuszają zmiany w konkretnej lokalności. Aby zrozumieć te zmiany, wzajemne wpływy i stosunki nie wystarczy zamieszkać w jednej małej społeczności i napisać jej monografię. Współcześnie
badania terenowe wymagają wielostanowiskowości, tzn. śledzenia tropów, motywów, różnych obliczy przedmiotu badania, które pojawiają się w rozmaitych
miejscach i kontekstach.
Podstawową inspiracją mojej pracy terenowej była właśnie etnografia wielostanowiskowa G. Marcusa. Problematyka starości w Warszawie, stolicy kraju postkomunistycznego, w którym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaszło tak
wiele zmian, doskonale wpisuje się w koncepcję nieciągłości formacji kulturowych
współczesnego świata i wpływu ponadlokalnych czynników na konkretne lokalności, których przyczyny, mechanizmy i skutki trudno zrozumieć. Niemniej jednak, wiele spraw łączyło moich rozmówców: (1) wiek i tożsamość społeczna osoby
starszej; (2) problematyka starości obecna w ich życiu: przez dolegliwości cielesne, zmiany w życiu społecznym i w odgrywanych rolach społecznych; (3) przestrzeń (wszyscy mieszkali w Warszawie, której przestrzeń była ich codziennością);
(4) środki masowego przekazu; (5) czas i wspólnota pokoleniowa (wszyscy przeżyli
wojnę w dzieciństwie i młodości, życie produkcyjne w czasach PRL, a starość przyszła wraz z transformacją ustrojową). Nawet jeśli te wspólne sprawy nie wystarczają, by osoby stare w swoim mniemaniu tworzyły wspólnotę wyobrażoną, to jednak
wszystkim wspólne jest doświadczanie starości w Warszawie i we współczesnej
Polsce, czyli problem badawczy jest żywotną sprawą w ich doświadczeniu, a na
tym właśnie Marcus postuluje tworzenie relacji z rozmówcami.
Celem badań terenowych prowadzonych w Warszawie w okresie od maja 2005 do
sierpnia 2007 r. było dogłębne poznanie doświadczenia starości. Uczestniczyło
w nich jedenastu rozmówców, siedem kobiet i czterech mężczyzn i wokół ich życia
skoncentrowane były badania. Zastosowano w nich następujące metody: (1) obserwację uczestniczącą, czyli towarzyszenie rozmówcy w różnych sferach jego/jej życia,
której spostrzeżenia notowano w Dzienniku Badań (prowadzonym od 5 V 2005 do
27 VIII 2007); (2) narracyjny wywiad biograficzny, zapoczątkowany pytaniem inicjującym narrację biograficzną: „Proszę mi opowiedzieć o swoim życiu i o tym, co starość zmieniła w Pani/Pana życiu, jak wpłynęła na Pani/Pana życie”, których zebrano
dziesięć (w tym jeden łączony, małżeński); (3) otwarty wywiad pogłębiony — łącznie
przeprowadzono 36 takich wywiadów, z każdym z rozmówców poruszono tu trzy
zagadnienia: więzi społeczne z elementami religijności; zmiana i reakcje na zmianę;
starość, tożsamość, śmierć. W sumie w badaniach zgromadzono 46 wywiadów.
Do badań dobrano osoby ze względu na różnorodność doświadczeń i sytuacji
życiowej, aby w ten sposób uchwycić różne oblicza starości zgodnie z zasadami
badań wielostanowiskowych45. Planowano dobór rozmówców zgodny z zasadą
kontrastu, tak aby każdy rozmówca był reprezentantem innego kontekstu, innej
możliwości starzenia się w Warszawie. Różne konteksty starości wyznaczone miały być przez aktywności, organizujące większą część czasu osób starszych, opisane
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w Encyklopedii seniora46, takie jak: aktywność zawodową; wewnątrzrodzinną; klubową i towarzyską w środowisku seniorów; związaną z rozwijaniem zainteresowań i hobby; skupioną wokół gospodarstwa domowego — lub brak określonej aktywności („wypoczywanie” oraz choroba). W życiu takie modelowe podziały nie
występują. Jednak dzięki przyjętym założeniom udało się zgromadzić grupę osób,
z których każda skoncentrowana była wokół innych aktywności i inaczej przeżywała swoją starość, w ramach możliwości, które daje starzenie się we współczesnej
Warszawie, ze względu na rozmaitość instytucji kulturowych i dostępność różnych
wzorów zachowań.
Z kolei badania Instytutu Spraw Publicznych nad funkcjonowaniem systemu
wsparcia dla seniorów w społecznościach lokalnych prowadzono w 2010 r. metodą
studiów przypadku w czterech społecznościach lokalnych: na wsi i w małym mieście
(do 50 tys. mieszkańców) w województwach podlaskim i kujawsko–pomorskim.
Stosowano w nich częściowo standaryzowane wywiady indywidualne z przedstawicielami różnych instytucji i grup mieszkańców. W niniejszym artykule brano pod
uwagę wywiady z osobami w wieku emerytalnym, których przeprowadzono 16,
czyli cztery w każdej miejscowości w podziale ze względu na wiek i płeć: z kobietami i mężczyznami we wczesnej (60/65+) i późnej starości (75+). Tematyka wywiadu
dotyczyła skojarzeń związanych ze starością, zmian związanych ze starzeniem się,
stosunków z rodziną, wszelkiego typu aktywności czy oferty dla seniorów w społeczności lokalnej.
W ujęciu etnografii wielostanowiskowej wywiady z ludźmi starymi przeprowadzone w czterech gminach można zestawić z badaniami starości w Warszawie
(w obydwu badaniach zgromadzono łącznie 62 wywiady z ludźmi starymi; wykaz 46 warszawskich znajduje się na końcu artykułu, zob. s. 188–189), by uzyskać
zróżnicowany obraz praktyk społecznych związany ze starością w różnych lokalnościach, które często są odpowiedzią na oddziaływanie tych samych ponadlokalnych
czynników.

Użyteczność i unikanie bezczynności, czyli praktyki starości „przy rodzinie”
Pomimo zróżnicowanych aktywności rozmówców warszawskich, dla prawie
wszystkich (z wyjątkiem dwóch kobiet) podstawową grupą odniesienia, środowiskiem aktywności, główną wartością i celem podejmowanych działań była rodzina.
Mężczyzna, który pomimo późnego wieku (Wywiad 1 — dalej cyt. W z odpowiednim numerem), nadal pracował jako specjalista w swojej dziedzinie i koncentrował
się głównie na pracy zawodowej, jak sam mówił, przez całe życie mnożył osiągnięcia dla chluby rodziny i z tego powodu pozostawał aktywny zawodowo również
w wieku emerytalnym. Kobieta, spędzająca poranki i popołudnia z koleżankami
sąsiadkami w podobnym wieku (W18), choć mieszkała samodzielnie, to należała do
rodzinnej grupy współdziałania i jej podstawową codzienną troską była organizacja
konsumpcji dla rodziny. Wraz z koleżankami jeździła po supermarketach warszawskich, wynajdując aktualne promocje. Robiła zakupy dla córki i jej rodziny. Z kolei
para małżeńska, której aktywność koncentrowała się na pracach we własnym dwuosobowym gospodarstwie domowym (W34), żyła odwiedzinami dzieci, do których
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dochodziło dwa razy w miesiącu, starając się wspierać potomstwo we wszystkich
sprawach życiowych.
W obydwu badaniach dla wszystkich udzielających wywiadów podstawową
wartością była rodzina. Większość rozmówców kierowała się swoistą motywacją
kolektywną: działaniami dla dobra rodziny, zwykle również w środowisku rodzinnym. Działania te przyjmowały różne formy — mogła to być kontynuacja pracy zawodowej, jak w przypadku wspomnianego wyżej rozmówcy, albo różne prace posługowe i świadczenia na rzecz rodziny po przejściu na emeryturę, takie jak: opieka
nad wnukami, prace w gospodarstwie domowym: gotowanie, zakupy, przygotowywanie świąt itp. czy „wypłata” dla wnuków z comiesięcznej emerytury. Praktyki
te nazwałam użytecznością i unikaniem bezczynności47, ponieważ rozmówcy wyrażali troskę, by pozostać osobą czynną i potrzebną. Bezczynność była wartościowana
negatywnie.
Praktyki użyteczności i unikania bezczynności można skojarzyć ze sposobem
życia w okresie starości w rodzinach wielopokoleniowych w tradycyjnych społecznościach wiejskich i być może stamtąd się one wywodzą. Rodziny tego typu
długo utrzymywały się na wsi, a może również w mieście zadomowiły się nawyki
i mentalność charakterystyczne dla środowiska wiejskiego ze względu na masowe
powojenne migracje ze wsi do miast. Zjawisko to zauważa zresztą M. Czerwiński,
analizując m.in. sąsiedztwo w powojennych miastach48. W rodzinach chłopskich
obowiązywała socjalizacja dzieci przez pracę, a podstawową wartością była ziemia.
Tak więc praca na gospodarstwie była bardzo wysoko wartościowana przez chłopów. Wycofywali się oni z niej dopiero w przypadku zniedołężnienia. Stąd tak silne
skojarzenie bezczynności ze zniedołężnieniem, chorobą i nadchodzącą śmiercią.
Motywy te — wartość pracy i rodziny, lęk przed bezczynnością — są rozpowszechnione także wśród moich warszawskich rozmówców. Bezczynność wzbudza
obawę przed zależnością i rychłą śmiercią. Użyteczność zdaje się te obawy odsuwać.
Wśród warszawskich rozmówców tylko trzy osoby mieszkały z dziećmi. W pozostałych przypadkach współpraca rodzinna była podtrzymywana przez rozmowy
telefoniczne, wspólne zakupy, niedzielne odwiedziny u seniorów, oddawanie im
ubrań, kupowanie telefonów komórkowych i sprzętów AGD, obiady babci dla wnuków po szkole, przygotowywanie ulubionych potraw wnuków przez babcię itp.
Obok lęku przed bezczynnością niewątpliwą przyczyną użyteczności były rzeczywiste potrzeby rodziny, szczególnie widoczne w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Część z rozmówców zamieszkiwała z rodziną, zajmując się domem i opieką nad wnukami, podczas gdy dorosłe dzieci przebywały na emigracji
zarobkowej lub pracowały w miejscu zamieszkania. Był też przypadek utrzymywania całej rodziny — bezrobotnej synowej i dorastających wnuków — z emerytury
babci, która dodatkowo dorabiała myciem okien (K75+, gmina A; zob. legenda do
badań pozawarszawskich, s. 189).
Kolejnym powodem starości „przy rodzinie” są gwałtowne zmiany technologiczne. Emerytowana nauczycielka (K75+, gmina B) opowiadała o chęci pozostania
aktywną w szkole już na emeryturze. Niestety, wkraczające nowe technologie i brak
porozumienia z młodzieżą sprawiły, że inni, młodsi, zajęli jej miejsce. W związku
z tym jej starość skupiona jest wokół męża i gospodarstwa domowego. Dzieci wy-
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jechały z miejscowości, rozmówczyni czeka na ich odwiedziny, a w jej słowach pobrzmiewa żal, że gdyby mieszkali wspólnie, to ich życie miałoby inny rytm. W ramach pewnej kompensacji starsze małżeństwo zbliżyło się do młodych sąsiadów,
pomagając sobie wzajemnie w sprawach życia codziennego.
Ważnym powodem wybierania starości „przy rodzinie” w środowiskach wiejskich okazały się normy obyczajowe i lęk przed opinią publiczną. Powinnością
starszej kobiety jest pilnowanie domu i rodziny, jak usłyszałyśmy w wywiadach.
Potrzebę towarzyskości można realizować tylko, jeśli istnieje po temu prawomocny
pretekst. Na festyn lokalny starsza kobieta (K60+, gmina B) wybrała się, by wnuk
miał rozrywkę, a sama niejako przy okazji skorzystała z możliwości spotkania znajomych i wspólnej zabawy. Chodziła również na komercyjne prezentacje pościeli
w domu kultury, ale nie po to, by ją kupić, ale by spotkać znajomych. Okazją do spotkań były też imieniny, gwarantowało je również uczestnictwo w kole różańcowym.
Ważnym motywem użyteczności było także pragnienie, by dzieci odwzajemniły
dar troski. Rozmówcy, jedni głośniej — głównie mężczyźni — inni milcząco czy
półsłówkami — zwłaszcza kobiety, liczyli, że ich troska o rodzinę zostanie odwzajemniona przez młodsze pokolenia, gdy sami seniorzy będą potrzebować opieki.
Jedynie choroba wymagająca specjalistycznego leczenia usprawiedliwia w oczach
rozmówców zamieszkanie w instytucji dla osób w sędziwym wieku, co wskazuje
na medykalizację starości.
Jeśli chodzi o rozpowszechnienie i zróżnicowanie praktyk starości „przy rodzinie”, to wyboru takiej strategii życiowej nie różnicuje miejsce zamieszkania. Wszyscy rozmówcy najchętniej wybraliby właśnie życie przy rodzinie. Niekoniecznie
w sensie wspólnego mieszkania, ale częstych codziennych kontaktów i współpracy.
Nie zawsze jednak jest to możliwe, głównie ze względu na występowanie rodzin
niepełnych, migracje, śmierć dzieci, złe stosunki rodzinne czy też pragnienie usamodzielnienia się dzieci49. Dla wielu osób starość „przy rodzinie” pozostaje niespełnionym pragnieniem.
W opinii rozmówców z Warszawy kwestia zamieszkiwania z rodziną czy też
osobno oraz częstotliwość odwiedzin były sprawami problematycznymi. Dla osób
prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe było to pewnym wyzwaniem
lub nawet problemem. Próbowały to jakoś uzasadnić, zawsze opowiadając mi, jak
do tego doszło, podczas gdy osoby mieszkające ze współmałżonkiem traktowały
to jako oczywistość — typowy sposób mieszkania w naszej kulturze. Mieszkający
samotnie mówili również, że trzeba nauczyć się życia w pojedynkę — wykształcić
nowe nawyki. Skarżyli się na smutek, samotność, na to, że jako starzy nie są już
potrzebni (W10, W41). Osoby często (niemal codziennie) odwiedzane przez dzieci
i funkcjonujące w ramach współpracy rodzinnej nie miały tak negatywnych ocen
swojego obecnego życia (W19).
Ważnym czynnikiem wpływającym na sposób życia w okresie starości jest status społeczno–ekonomiczny i wykształcenie. Osoby wykształcone oraz z większych
miejscowości poszukiwały alternatywnych możliwości spędzania czasu: na uniwersytecie trzeciego wieku lub w klubie seniora. Nie znaczy to jednak, że nie zależało
im na bliskich więziach rodzinnych, niemniej jednak w ich przypadku rodzina sta-
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wała się tylko jednym z pól aktywności, a jedynym dopiero wówczas, gdy problemy
zdrowotne wymagały wycofania się już z aktywnego życia w sferze publicznej50.
Wśród osób, dla których rodzina stanowiła jedyną grupę odniesienia, częste było
zjawisko życia życiem młodszych pokoleń. Łączyło się to z przejściem seniorów na
emeryturę, śmiercią współmałżonka, czasem dziecka (W13, W21). Rozmówcy nierzadko traktowali swoje życie jako poniekąd już zakończone. Bieżące aktywności
miały służyć wypełnieniu czasu, ale tak naprawdę w ich życiu nie działo się już
nic istotnego. Tak więc studia i wchodzenie w związki małżeńskie wnuków, praca
i pomyślność dzieci były głównymi tematami rozmyślań czy przedmiotem modlitwy (W19). Życie codzienne można było wypełnić polityką (W10), chodzeniem na
grzyby (W35), spotkaniami z koleżankami (W19), ale aktywności te nie miały już
samoistnej wartości, były jedynie próbami „zabicia czasu”. Alternatywnym sposobem nie–życia własnym życiem jest ciągłe wspominanie przeszłości, praktykowane
przez rozmówczynię zamieszkałą z niezamężną córką, której synowie wyjechali za
granicę. Nie miała wnuków, zatem uważała, że jej ród wygasał, żyła więc wspomnieniami świetności swojej ziemiańskiej rodziny i jej dokonań (W32). W obu przypadkach jest to życie życiem rodziny, a nie swoim indywidualnym, które tylko inaczej się manifestuje, w zależności od tego czy osoba starsza posiada potomków i czy
„pracują” oni nadal nad „rozwojem” rodziny.

Praktyki kultury czasu wolnego. Nowy mechanizm uspołecznienia?
Starość kultury czasu wolnego kształtuje kultura popularna i wzory płynące z krajów zachodnich. Jej podstawą jest towarzyskość i zapewnienie sobie indywidualnych przyjemności w gronie rówieśniczym — jest to swego rodzaju druga młodość.
Tego typu praktyki mogą być realizowane w DDP, klubie seniora, a nawet w domu
pomocy społecznej. Mogą być też wynikiem samoorganizacji i spontanicznej aktywności towarzyskiej. Czas wolny, który na emeryturze wypełnia niemal cały czas życia, przeznacza się na zabawę i aktywność towarzyską. Ważne jest tutaj odczuwanie
przyjemności, które jest jedną z podstawowych motywacji do podejmowania tych
praktyk. Można się w tym miejscu powołać na kategorię kultury popularnej, która
według Marka Krajewskiego dostarcza zróżnicowanych przyjemności różnym pod
względem cech społecznych odbiorcom51. Dużą rolę odgrywa odbiór środków masowego przekazu, programów rozrywkowych, seriali, które inspirują i kreują sposób bycia i kształtowanie relacji interpersonalnych.
We wszystkich pięciu terenach badań (Warszawa, miasto i wieś w województwie
podlaskim, miasto i wieś w województwie kujawsko–pomorskim) praktyki kultury czasu wolnego realizowane były przez uczestnictwo: w klubach seniora, w zespołach wokalnych dla seniorów, we wspólnocie parafialnej dla seniorów, w DDP,
w uniwersytecie trzeciego wieku, w wycieczkach i pielgrzymkach realizowanych
przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS–y) i parafie, w spotkaniach towarzyskich
dla seniorów, realizowanych przez władze gmin. Wymienić należy także nieformalne towarzyskie i indywidualne aktywności, które cechuje dostarczanie przyjemności i dobrowolność ich podejmowania.
Imprezy taneczne z lekkim pierwiastkiem flirtu i erotyzmu oraz duża dawka ludyczności były głównym powodem przynależności do klubu seniora w małym mie50
51
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ście w województwie kujawsko–pomorskim oraz w Warszawie (W23). Drugim ważnym powodem była chęć uniknięcia samotności — motyw występujący we wszystkich
trzech miastach — by nie siedzieć samemu w domu i nie myśleć (gmina C).
Wymienione motywacje można także interpretować w ten sposób, że dopiero
brak możliwości funkcjonowania w ramach użyteczności dla rodziny skłaniał osoby
starsze do podejmowania praktyk charakterystycznych dla kultury czasu wolnego.
Zapewne dla młodszych pokoleń seniorów, socjalizowanych do korzystania z kultury czasu wolnego, będą to naturalnie podejmowane aktywności.
Możliwość realizacji potrzeby towarzyskości istnieje wtedy, gdy senior ma odpowiednią grupę odniesienia. To znajomi przyprowadzają osobę starszą do klubu
seniora albo zespołu wokalnego, rzadko samodzielnie szuka ona tam towarzystwa.
Barierą jest zapewne uczucie wstydu, które pojawia się, gdy jakaś aktywność wydaje się być niezgodna z systemem normatywnym52.
W badanych gminach wiejskich nie istniały organizacje zaspokajające potrzeby towarzyskie seniorów. Potrzeba ta była więc realizowana nieformalnie. W gminie wiejskiej w województwie podlaskim pilnowanie domu przez starsze kobiety było normą obyczajową, z kolei w gminie wiejskiej w województwie kujawsko–pomorskim
praktyki kultury czasu wolnego były rozpowszechnione, choć głównie wśród miejscowych nauczycieli. Spotykali się oni: w kościele, na imieninach, na kawie, na cieście
(gmina D). Do praktyk kultury czasu wolnego zaliczają się także aktywności indywidualne, które są dobrowolne i dostarczają przyjemności: zajęcia ogrodnicze (pasieka,
uprawa pomidorów), rozwiązywanie krzyżówek, czytanie, siedzenie na ławce.
Szczególnie duża część życia wypełniona jest praktykami kultury czasu wolnego u tych seniorów, którzy mieszkają samotnie i którym czynności gospodarskie
oraz działania na rzecz wspólnot rodzinnych i lokalnych zabierają mało czasu. Im
słabiej dana osoba starsza związana jest z rodziną, tym lepiej musi sobie zorganizować czas we własnym zakresie, korzystając z propozycji wpisanych w kulturę czasu
wolnego. O ile do działania w ramach praktyk użyteczności i unikania bezczynności
skłania poczucie zobowiązania wobec wspólnoty, do której jednostka przynależy —
przez które właśnie przejawia się także więź jednostki ze społecznością53 — o tyle
za wykonywanie praktyk kultury czasu wolnego musi być odpowiedzialny zupełnie inny mechanizm, gdyż motywacją do uczestnictwa w nich nie jest kolektywne
dobro grupy, a wykonanie określonych działań nie jest powinnością. Motywacja ta
jest indywidualna, a jej źródłem jest poszukiwanie przyjemności. Być może jest to
inny mechanizm uspołecznienia, czyli sposób, za pomocą którego jednostka wiążę
się ze zbiorowością. Do opisu uczestnictwa w praktykach kultury czasu wolnego
okazała się przydatna koncepcja uspołecznienia w relacji z obiektem, opracowana
przez Karin Knorr Cetinę54, charakterystyczna dla kultur eksperckich i dla kultury czasu wolnego (leisure). Obiektami mogą być projekty, przedmioty, idee, które
z natury są niedokończone i nieustannie wymagają angażowania kolejnych działań
rozwijających je. Takim obiektem może być np. wizja lepszego świata dla działacza
społecznego, dojrzewająca uprawa pomidorów dla ogrodnika czy dowolne hobby
dla seniora. Mechanizm uspołecznienia opiera się w tej koncepcji na przyjemności,
52
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jakiej dostarcza jednostce zaangażowanie jej ego w rozwiązywanie, ulepszanie, budowanie czy rozwijanie interesującej ją sprawy. Obiekt tego typu posiada strukturę
braku, jednostka zaś pragnienie (structure of wanting), by ten brak uzupełnić, tak
autorka tłumaczy ten mechanizm uspołecznienia, inspirując się psychoanalityczną
teorią Jacquesa Lacana.

Aktywna starość: na styku dwóch światów
Aktywna starość to zaangażowanie w działanie w sferze publicznej poprzez aktywność zawodową, działalność społeczną czy wolontariat. W badanych gminach
wiejskich i małomiasteczkowych nie było wśród rozmówców osoby kontynuującej
pracę zawodową, we wszystkich tych miejscach typowe było zjawisko wcześniejszej emerytury. W Warszawie jeden z rozmówców nadal pracował zawodowo,
a troje innych pracowało jakiś czas po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym
stołecznym mieście i w małych miejscowościach mamy do czynienia z innymi warunkami brzegowymi, jeśli chodzi o rynek pracy, i innym nastawieniem seniorów
do emerytury.
Praca czy działalność społeczna we wszystkich obserwowanych środowiskach
występowała głównie wśród osób wykształconych i aktywnie działających w sferze
publicznej w ciągu całego swojego życia. W badanych miejscowościach województwa podlaskiego występowali lokalni działacze, przede wszystkim emerytowani nauczyciele i urzędnicy, co ich zdaniem wynikało właśnie z nawyku zajmowania się
sprawami społecznymi. Byli to przedstawiciele miejscowej elity, którzy po zakończeniu pracy zawodowej mogli czas swój poświęcić na sprawy lokalnej społeczności
lub lokalnych grup interesu. Można więc w tej działalności widzieć również praktyki użyteczności (i unikania bezczynności) na rzecz społeczności lokalnej. Alternatywnie działania takie mogą być efektem uspołecznienia w relacji z obiektem, gdy
zaangażowanie w działalność dostarcza przyjemności jednostce. Aktywna starość
może więc wynikać zarówno z motywów kolektywnych (użyteczność, zobowiązanie), jak i indywidualnych (przyjemność, zaangażowanie ego).
W gminie wiejskiej w województwie podlaskim starsi przedstawiciele lokalnej
elity podejmowali działania na rzecz integracji, upamiętniania tradycji i rozwoju lokalnego. W środowisku małego miasta funkcjonowały dwa środowiska seniorów:
tzw. organizacje kombatanckie, reprezentujące kombatantów w sferze symbolicznej
i społecznej w gminie, a także środowisko skupione wokół Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, zajmujące się aktywizacją emerytów.
Co ciekawe, lokalne elity w województwie podlaskim zaangażowane były w działalność społeczną, w kujawsko–pomorskim zaś w praktyki kultury czasu wolnego.
Pozostała część ludzi starych w obu gminach województwa podlaskiego — w przeszłości rolnicza i zajmująca się działalnością gospodarczą na małą skalę — nie była
w ogóle aktywna w sferze publicznej.
Wśród warszawskich rozmówców dwie osoby były zaangażowane w działalność
społeczną. Mężczyzna (W1, W2), który pomimo podeszłego wieku nadal pracował
zawodowo, działał także jako Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari na rzecz
rodzin kombatantów i upamiętniania historii. Jak wynika z rozmów, jego motywacje odwoływały się do powinności, zobowiązania na rzecz ojczyzny i użyteczności
dla rodzin kombatantów.
Drugą osobą była kobieta (W15) mieszkająca samotnie, rozwódka, której syn
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dowej emerytów, prowadzące też akcje na rzecz zwiększenia wygody starszych konsumentów czy dostępności opieki lekarskiej w nagłych wypadkach. Rozmówczyni
była bardzo zaangażowana w swoją działalność, z pasją opowiadając o kolejnych
wyzwaniach, które będzie trzeba podjąć w przyszłości. Można więc interpretować
zaangażowanie w te praktyki jako dostrzeganie struktury braku i pragnienie, by ten
brak wypełnić. Rozmówczyni nie posiadała intensywnych kontaktów społecznych
i nie odczuwała osamotnienia. Czasem widywała się z kuzynką i jej rodziną, była
silnie zaangażowana emocjonalnie w relację z synem na emigracji, który jednakże dzwonił niezbyt często, a mianem swojej rodziny określała współpracowników.
Jej codzienność wypełniało myślenie i działanie na rzecz seniorów — od rana do
wieczora, również w weekendy, co świadczy o dużym zaangażowaniu i może być
interpretowane jako uspołecznienie w relacji z obiektem.
Aktywna starość może być też przejawem dwóch typów uspołecznienia: użyteczności na rzecz społeczności lokalnej czy pewnej grupy społecznej lub w relacji
z obiektem.

Starość w instytucji jako przejaw medykalizacji starości
Korzystanie z usług opiekuńczych i pielęgniarskich w domu pomocy społecznej,
hospicjum, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub w prywatnym domu opieki
występuje w sytuacjach choroby czy niemożności samodzielnego poruszania się.
Z wywiadów wynika, że wiąże się często z poczuciem winy u dorosłych dzieci
i z poczuciem odrzucenia u starszych rodziców. Co ciekawe, ciężka choroba usprawiedliwia taki los w oczach rozmówców. Wskazuje to na medykalizację starości.
Praktyki izolowania osób starych i chorych w specjalnie do tego celu przeznaczonych instytucjach można traktować jako uzupełnienie praktyk kultury czasu
wolnego w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym praktyki te i zaangażowanie
jednostek w obiekty są ważnym elementem codziennego życia, kontynuowanym
również przez emerytów, gdyż umożliwia im to uczestnictwo społeczne na dotychczasowych zasadach. Starość utożsamia się tu coraz częściej ze starzeniem się ciała
oraz wielochorobowością55 i jest izolowana od społeczeństwa, a schorowani emeryci
zamieszkują w przeznaczonych do tego celu instytucjach. Czyli dla młodszych, samodzielnych i aktywnych emerytów przeznaczone są praktyki kultury czasu wolnego, natomiast schorowanym przypada starość w wyspecjalizowanej instytucji,
gdzie również — na miarę sił — organizuje im się czas wolny.

Trzeci wiek — globalne zjawisko w lokalnym kontekście?
Współcześnie mamy do czynienia ze współistnieniem rozmaitych praktyk społecznych w okresie starości, odwołujących się do różnych porządków. Praktyki użyteczności i unikania bezczynności wydają się należeć do procesów długiego trwania
i wywodzić się z rodziny wielopokoleniowej. Praktyki kultury czasu wolnego i starość w instytucji zdają się być z kolei elementami nowego porządku, charakterystycznego dla społeczeństw konsumpcyjnych.
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Badacze starości z krajów zachodnich zaproponowali periodyzację starości.
Ze względu na dużą rolę tożsamości zawodowej w społeczeństwach przemysłowych Peter Laslett postulował w latach 80. XX stulecia w Wielkiej Brytanii podział
okresu emerytalnego na trzeci i czwarty wiek56. Trzeci wiek był postulatem nowego
obywatelstwa — okresem działań prospołecznych i samorealizacji bez obciążenia
obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, chodziło o to, by dowartościować aktywność społeczną czy samorealizację w porównaniu z aktywnością zawodową w sytuacji, gdy obywatele dużą część swojego życia spędzają na emeryturze. Czwarty wiek
miał zaś być czasem zniedołężnienia i choroby, czyli starości właściwej, gdy danej
osobie brakuje już sił witalnych na jakąkolwiek aktywność.
Chris Gilleard i Paul Higgs badali realizację postulatu Lasletta w społeczeństwie
brytyjskim57. Określenie trzeci wiek zadomowiło się w powszechnym użyciu, ale
emeryci zamiast aktywnego obywatelstwa traktowali okres emerytalny jako przedłużenie konsumpcji życia dorosłego, budowanie własnej tożsamości na podstawie
praktyk konsumpcyjnych. Angażowali się w praktyki kultury czasu wolnego nabywane jako usługi na rynku komercyjnym. Brak uczestnictwa w konsumpcji stawał
się dla nich wyznacznikiem starości. Niemożność aktywnej konsumpcji powodowana jest różnymi czynnikami: zniedołężnieniem, brakiem kapitału ekonomicznego, społecznego czy kulturowego, by „nadążać” za zmieniającą się rzeczywistością.
Wtedy nadchodzi czwarty wiek, czyli starość. Podlega ona medykalizacji, kojarzona
jest z chorobą, w przypadku której trzeba szukać specjalistycznej pomocy. W społeczeństwie konsumpcyjnym to wolny rynek jest zaś stabilizatorem konsumpcji
zarówno w trzecim, jak i w czwartym wieku (wybór usług opiekuńczych) — nie
społeczność lokalna jak w okresie feudalnym, nie rodzina jak w okresie przejściowym od feudalizmu do kapitalizmu ani nie państwo jak w państwie opiekuńczym
wczesnej nowoczesności.
W Polsce procesy te zachodzą w sposób specyficzny. Praktyki użyteczności i starość „przy rodzinie” mają nadal duże znaczenie dla polskich emerytów, co wynika
w pewnym stopniu z zaszłości historycznych. W praktykach kultury czasu wolnego ważna jest przyjemność, jednak aspekt konsumpcji i nabywania usług na rynku
komercyjnym jest znacznie mniej rozwinięty ze względu na mniejszą zamożność
polskich emerytów. Większe znaczenie ma nadal państwo w aktywizacji emerytów
(OPS–y, domy kultury) oraz trzeci sektor, mimo że ich działania w badanych lokalnościach prowadzone są w sposób niezorganizowany i na małą skalę.
W sytuacji, kiedy rodzina seniora zaczyna funkcjonować zgodnie z wzorcami
społeczeństwa konsumpcyjnego, państwo wycofuje się ze swojej funkcji opiekuńczej, trzeci sektor rozwija się powoli, a osoba starsza nie ma nawyków ani środków,
by realizować praktyki czasu wolnego na rynku komercyjnym, nie dziwi wcale
poczucie osamotnienia, rozumiane również jako wskaźnik niezrozumienia świata
współczesnego, deklarowane przez część emerytów.
Większość rozmówców socjalizowana była bowiem w społeczeństwie tradycyjnym, w poczuciu zobowiązania, przejawiającym się w działaniach użytecznych na
rzecz wspólnoty i unikaniu bezczynności. Czuli się częścią swoich społeczności wtedy, gdy ich pomoc i aktywność były potrzebne i odwzajemniane, kiedy przynależeli
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do rodzin i grup opartych na ścisłych, komplementarnych więziach i współdziałaniu. Jeśli relacje rodzinne były luźniejsze, odczuwali smutek i osamotnienie58.
W trakcie prowadzonych badań okazało się, że niektórzy z rozmówców funkcjonowali zgodnie z charakterystycznym dla społeczeństw konsumpcyjnych mechanizmem uspołecznienia w relacji z obiektem. Osoby te nie odczuwały smutku i osamotnienia, nie potrzebowały bliskich relacji rodzinnych do odczuwania satysfakcji
z życia. Poczucie bycia potrzebnym i pełnowartościowym członkiem wspólnoty
uległo u nich przekształceniu w poczucie zaangażowania w interesującą daną jednostkę sprawę. Jeśli interpretacja ta jest słuszna, to przemianie ulegają mechanizmy
uspołecznienia, a taka zmiana społeczna oznacza zarówno zmianę funkcjonowania
społeczeństwa, jak i struktury osobowości jednostek59. Ci, którzy funkcjonują w zgodzie z innymi podstawowymi motywami niż ich otoczenie, nie zyskują oczekiwanych reakcji na swoje działania nawet od najbliższych i z tej przyczyny czują się osamotnieni i nierozumiani. W takiej sytuacji są osoby starsze, dla których rodzina czy
społeczność lokalna jest grupą współdziałania i wspólnotą kulturową, a których najbliżsi zostali uspołecznieni w odmienny sposób. Oczywiście trudno mówić o gwałtownej zmianie i o przynależności jednostki tylko do jednego typu uspołecznienia;
zapewne praktyki społeczne przynależące do tych dwóch odrębnych porządków są
obecne w ciałach i umysłach współcześnie żyjących ludzi.
Jak już wspomniano, miejsce zamieszkania nie różnicuje realizowanych praktyk
społecznych. We wszystkich badanych gminach dominowały wśród rozmówców
praktyki użyteczności. Istotne wydaje się wykształcenie — praktyki kultury czasu
wolnego i aktywna starość częściej występowały w codzienności osób wykształconych lub tych, którzy mieli ograniczone kontakty rodzinne (w takich przypadkach
jedynie praktyki kultury czasu wolnego). Są więc niejako dwie drogi do nowego
uspołecznienia — edukacja i związana z nią otwartość na nowe wpływy lub samotność i wynikające z niej korzystanie z oferty aktywizacyjnej dla seniorów.
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Spis wywiadów w badaniach warszawskich
Numer
Temat wywiadu
wywiadu
1

Zapoznawczy

2

Historia życia (cz. 1)

3

Historia życia (cz. 2)

4

Odwiedziny w domu

5
6
7
8

10
11

Zmiana (cz. 1)

12

Zmiana (cz. 2)

13

Starość, tożsamość,
śmierć

14

Historia życia

15

Zmiana i nowość

16

Więzi społeczne

17

Starość, tożsamość,
śmierć

18

Historia życia

19

Więzi społeczne

20

Zmiana

21

Starość, tożsamość,
śmierć

22

Historia życia

23

Więzi społeczne

27
28
29

Wykształcenie

Zawód

M

1925

ziemiańskie,
Kresy

wyższe

specjalista
technolog

K

1929

mieszczańskie,
okolice Krakowa

wyższe

urzędniczka,
okresami
niepracująca

K

1937

chłopskie,
okolice
Białegostoku

wyższe

projektant
budowlany

K

1938

rzemieślnicze,
okolice
Białegostoku

zawodowe

magazynierka,
okresami
niepracująca

K

1940

robotnicze,
Warszawa

podstawowe

kwiaciarka,
sprzątaczka,
okresowo
niepracująca

K

1918

szlacheckie,
Kujawy

średnie

księgowa

Historia życia (cz. 1)
Historia życia (cz. 2)

26

Pochodzenie

Więzi społeczne

Życie codzienne
i więzi społeczne

25

Data
ur.

Zmiana i reakcje na
zmianę
Starość, tożsamość,
śmierć

9

24

Płeć

Zmiana (cz. 1)
Zmiana (cz. 2)
Starość, tożsamość,
śmierć
Więzi społeczne
i trochę historii życia
Choroba, śmierć,
wspomnienia
Różne tematy
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30

Historia życia

31

Zmiana

32

Więzi społeczne

33
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Starcy pozytywistów.
Starość jako literackie wyobrażenie sytuacji tradycji
we współczesności Polaków

W

prezentowanym artykule będzie mowa nie tyle o przedstawieniach rzeczywistych społecznych ról i sytuacji starców przez literaturę, ile o tym, jak
w literackim obrazie kondycja starości jest figurą miejsca polskiej tradycji1 w życiu
współczesnych Polaków. Obrazy te odzwierciedlają filozoficzne ujęcia istoty starości i istoty tradycji jako kategorii niezbędnych przy opisie zbiorowości. Temat ten
jest ważny i dla historyków, i dla historyków literatury, bo relacja między współczesnością a tradycją była przecież jedną z najważniejszych kwestii w myśleniu
o zbiorowości Polaków w XIX w., kwestią wszak nie do ominięcia przy rozważaniu
polskiej tożsamości pod zaborami.
Z literackiego materiału odpowiedniego do tego artykułu wybrałam trzy powieści, z tego dwie będące arcydziełami i powszechnie znane: Nad Niemnem Elizy
Orzeszkowej i Lalkę Bolesława Prusa, obie z roku 1887. Trzecia to Dziadunio Józefa
Ignacego Kraszewskiego z roku 1868. Orzeszkowa i Prus nie tylko należeli do pokolenia pozytywistów, ale także można ich nazywać pozytywistami. Starszy od nich
o przeszło pokolenie Kraszewski pozytywistą nie był, ale w wielu sprawach wyprzedzał lub/i podzielał poglądy naszych pozytywistów, uważali go oni za mistrza2.
W myśleniu wszystkich trojga o tradycji i o starości widzę miejsce spotkania filozoficznego. Kontekstowo wezmę też pod uwagę Oziminę Wacława Berenta (1911),
powieść młodopolską i zupełnie inaczej zakorzenioną filozoficznie, ale zawierającą
podobny obraz starości w funkcji figury sytuacji tradycji.
Jednego z dwóch głównych bohaterów Lalki autor nazywa starym subiektem.
Historycy literatury przejrzeli Prusowską mistyfikację, która służyła spełnieniu za-

1

Terminu „tradycja” używam zgodnie z definicją zawartą w haśle Tradycja, [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 1328–1329. Dla jasności zastrzegam, że przy prezentacji literackich obrazów starości jako figur sytuacji tradycji nie chodzi
mi o identyfikację tzw. kanonu tradycji, który bywa przedmiotem badań nad pamięcią
zbiorową (por. P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa jako przedmiot badań socjologicznych,
[w:] idem, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008,
s. 45).
2
Por. S. Burkot, Kraszewski w oczach pozytywistów, [w:] idem, Kraszewski. Szkice historycznoliterackie, Warszawa 1988, s. 158–180.
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łożenia, że Lalka jest powieścią o trzech pokoleniach idealistów3. Wiadomo więc, że
stary subiekt nie jest tak stary, jak to wynika z sugestii konstruowanej w powieści:
to tylko autorskie „wyposażenie Rzeckiego w «starość»”4. W istocie ma on lat „ledwie ze cztery więcej niż Wokulski”5, w roku 1879 ok. 50, bo urodził się ok. 1829 r.
(Wokulski — ok. 1832)6. Interesują nas w tej chwili nie przesłanki demistyfikacji, tylko właśnie podparcia tej konstrukcji starości Rzeckiego, bo one umożliwiają figurę
i ujawniają, że o nią chodzi. Konstrukcja ta opiera się na pojęciu dawności, zanurzenia w przeszłości, anachroniczności, które Prus przywiązuje i do wyglądu bohatera,
i do wyglądu jego mieszkania, i do jego pracy zawodowej, i do jego wspomnień
weterana kampanii węgierskiej7. Czytelnik odnosi wrażenie, że charakterystyczne
dla Rzeckiego są odosobnienie, nienadążanie, dezorientacja, powolność — a więc
cechy kojarzone z niedołężniejącą starością.
Zresztą Rzecki i przez bohaterów powieści jest uważany za starca, i sam się za
takiego uważa — to jest najbardziej sugestywny wątek Prusowskiej mistyfikacji.
Np. usiłując doprowadzić do małżeństwa Wokulskiego i pani Stawskiej, Rzecki nie
chce bywać w jej domu razem z Wokulskim, aby mu nie przeszkadzać, a tak tłumaczy to Wirskiemu: „Młoda z młodym prędzej porozumie się aniżeli z nami, starymi”8. Chociaż ledwie się do tego przyznając przed sobą samym, kocha panią Stawską — to zresztą jedno z okien demistyfikacji jego starości — własne starania o nią
z góry uznaje za wykluczone: „Ziemia by się zapadła, gdyby taki stary gar jak ja myślał o podobnej kobiecie” (L, II, 499). Zadaje też sobie pytanie: „Czyżbym już był tak
stary jak nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi
młodszych ode mnie?...” (L I, 212). Odpowiadając: „Ehe! tak źle nie jest...”, opacznie
sugeruje, że dostrzega i rozumie podtekst polityczny działania Wokulskiego, czym
właśnie zwiększa wrażenie czytelnika, że naiwnie łudzi się przebrzmiałymi kalkulacjami politycznymi. Rzecki wie, że nazywa się go „romantykiem i marzycielem”
(L II, 595) i na poły się zżyma, na poły to akceptuje, różnie zresztą rozumiejąc to
określenie zależnie od sytuacji (‛idealista’, ‛oderwany od realnego życia’, ‛przedstawiciel romantyzmu politycznego’).
Czytelnik może je rozumieć jako ‛przedstawiciel romantycznej uczuciowości’,
a wtedy to powiedzenie paradoksalnie określałoby duchową młodość Rzeckiego.
Stosowałoby się ono także do prezesowej Zasławskiej. Prezesowa wspomina własną stłumioną miłość do stryja Wokulskiego jako pochowaną, ale wciąż aktualną,
a Rzecki tłumi własną miłość do pięknej kobiety w imię przyjaźni dla Wokulskiego.
Prezesowa i Rzecki, oboje należący do powieściowych idealistów, są nieoczekiwa3
Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 161; J. Bachórz, O funkcjach
starego subiekta w „Lalce”, [w:] Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin
1993, s. 100–102.
4
W. Klemm, Historia i polityka w „Lalce”, „Przegląd Humanistyczny” 27, 1983, nr 9/10, s. 138.
5
J. Bachórz, Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, [w:] idem, Spotkania z Lalką. Mendel
studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010, s. 159.
6
W. Klemm, Generacja postyczniowa wobec tradycji powstania listopadowego (rekonesans), [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, seria 2, red. E. Jankowski, J. Kulczycka–Saloni,
E. Pieńkowska–Rohozińska, Wrocław 1983, s. 79–80.
7
Por. S. Fita, Na drodze do Lalki. Historia i tradycja w twórczości Bolesława Prusa, [w:] idem, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008, s. 104: „Sam Rzecki, wszystko,
co go otacza, jest dawnością, zatrzymaną w czasie”.
8
B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991, t. II, s. 360 (dalej cyt. L z numerami tomu
i strony).
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nie porównywalni także w tym, że wbrew wrażeniu starców, które czynią, oboje
nadspodziewanie dobrze orientują się w działaniu mechanizmów współczesności
oraz sprawnie i trafnie wykorzystują tę orientację do organizowania przestrzeni,
która im podlega i spraw, którymi się zajmują. Stary subiekt (którego podwładny nazywa „safandułą”) nowocześnie i skutecznie zarządza sklepem i kamienicą
Wokulskiego, a także spółką handlową, dbając o pracowników i lokatorów; staruszka–prezesowa utrzymuje swój majątek w kwitnącym stanie, rozsądnie rozważa opłacalność nowoczesnych inwestycji, a tak dba o ludzi i zwierzęta, że cieszy
się ich miłością i przywiązaniem. Nie tylko więc stara pani Misiewiczowa, o której
Rzecki mówi „staruszka”, „starowinka” (L II, 321–322), postarza Rzeckiego, gdy
w saloniku Stawskich on jej towarzyszy, a po stronie młodości Wokulski towarzyszy jej córce. Ten punkt odniesienia, jaki stanowi dla Rzeckiego prezesowa, jeszcze
zwiększa wrażenie starości starego subiekta.
Rzecki–niedzisiejszy starzec skupia w Lalce sensy nie tylko samej przeszłości,
dawności — także, nieoddzielnie, zarówno patriotycznego etosu walki wyzwoleńczej, jak dobrej normy obyczajowo–moralnej. Bo w Lalce jesteśmy świadkami,
podobnie jak w późniejszej Oziminie, utwierdzania się nowego świata, w którym
tradycja patriotycznego myślenia o jednostce, troski o wspólnotę narodową i szerzej
o zbiorowość ludzką, jest wypychana z pola widzenia lub ujmowana w karby frazesu o „nieszczęśliwym kraju”. Mistyfikowana starość Rzeckiego jest figurą sytuacji
tradycji niechcianej we współczesności, obciążającej, kłopotliwej dla ludzi interesu,
ludzi partykularnych, małych i pospolitych. Z kieszeni zmarłego Rzeckiego wystaje
list z sentencją non ominis moriar, która nabiera sensu epitafium dla wartości i dla
tradycji uosobionej przez starość starego subiekta. Jednak zastępcami, do których
należy świat po odejściu Wokulskiego i Rzeckiego — czują się i są właśnie ludzie
mali: Maruszewicz, Szlangbaum i radca Węgrowicz (L II, 598).
Porównywalny plan przedstawienia starości jako figury buduje Orzeszkowa w napisanej na 25. rocznicę powstania styczniowego panoramicznej powieści
Nad Niemnem, pełnej starców i osób czujących się staro. Mamy tu m.in. sędziwego
uczestnika powstania listopadowego; jego pamięć o dziewiętnastowiecznych walkach Polaków o wolność sięga przemarszu wojsk francuskich w 1812 r., którego
był świadkiem9. Dziewięćdziesięcioletni Jakub Bohatyrowicz jest w powieści siedliskiem zarówno pamięci wyzwoleńczej, jak i regionalnej pamięci dziejowej: jego
opowieści dotyczą powstania listopadowego, historii rodzinnych i rodowych, które
przypomina z widocznym pietyzmem.
W tym przypadku nie ma mowy o uprzedmiotowieniu ani o braku szacunku
i miłości ze strony najbliższych, jak np. w opowiadaniu Orzeszkowej Babunia (1895),
w opowiadaniu Prusa Szkatułka babki (1878) czy w powieści Kraszewskiego U babuni
(1878). W bohatyrowickim zaścianku generalnie szanuje się starość, a pod opieką
wnuczki Jakubowi niczego nie brakuje. A jednak oddziaływanie tradycji, którą uosabia, jest nikłe, bo jego opowieści rzadko znajdują chętnych słuchaczy. Opiekująca się
nim wnuczka odnosi się do niego z miłością i troską, ale traktuje go jak dziecko, więc
zapewne nie bierze poważnie i tego, co on opowiada. Z zainteresowaniem słuchają
go tylko Anzelm Bohatyrowicz i jego bratanek Jan oraz młody ziemianin–inteligent,
pozytywista Witold Korczyński, ale obserwujący to inni młodzi nie rozumieją tego

9

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1996, t. I, s. 162 (dalej cyt. NN
z numerami tomu i strony).
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zainteresowania. Brak uwagi bierze się nie tylko z nieświadomości, jaką wartość
mają opowieści starców, ale i z powszechnego przekonania, że opowieści nieszkodliwego wariata muszą być niezrozumiałe lub/i niewiarygodne.
Bo Jakub jest właśnie nieszkodliwym wariatem. Wbrew oczekiwaniom czytelnika, wychowanego na literaturze romantycznej, nie jest to obłąkany po utracie ojczyzny. Przyczyną fiksacji i nieprzemijającą obsesją jest ucieczka żony, w jego pojęciu
upokarzająca go i haniebna. Rzeczywiście, choć dorośli okazują mu szacunek, to jego
obsesja budzi wesołość wiejskich chłopców. Z dziecięcym okrucieństwem prowokują oni jego napady gniewu i żałośnie nieporadne próby odwetu na uwodzicielu,
którego nieobecności wśród żywych nie potrafi przyjąć do wiadomości.
To ostatnie skrzywienie świadomości Jakuba jest znaczące i świadczy, że Orzeszkowa stosuje tu metaforyczne ujęcie starości. Autorce pozwala ono skonstruować tę
postać jako całkowicie zanurzoną w przeszłości, poza którą nie ma innej rzeczywistości. Świadomość upływu czasu zatrzymała się Jakubowi, nie przekraczając progu
starości, na jego młodości i dojrzałości, zakończonej traumatycznymi przeżyciami.
Dlatego żyjących Bohatyrowiczów i Korczyńskich Jakub bierze za ich przodków,
których znał przed pół wiekiem. Jednakże Jakub ma świadomość teraźniejszości, funkcjonującą tylko w jego własnym domostwie i związaną przede wszystkim
z więzią, która łączy go z prowadzącą gospodarstwo wnuczką. A to może oznaczać,
że nierozpoznawanie teraźniejszości na zewnątrz jest psychiczną i emocjonalną od
niej ucieczką, ponieważ najlepsze, co spotkało w życiu Jakuba — szlachetna walka,
szczęśliwe z początku życie rodzinne, dochodzenie do względnej zamożności — to
wszystko należy do przeszłości zamkniętej, bo umarłej, umarłej przez ucieczkę żony,
śmierć córki i zięcia, upadek powstania i popowstaniowe konsekwencje. Ta rozdwojona świadomość starca, to zanurzenie w minionym, ten powierzchowny zdawkowy
szacunek ze strony młodych i okrutne psoty wiejskich dzieci — to figura słabej obecności tradycji we współczesności Polaków, którym jest ona niepotrzebna, bo nie dostrzegają jej potencjału. Tradycja narodowa jest tekstem bez klucza, tekstem, którego
prawie nikt nie umie odczytać i dlatego nie rozumie. Postać nieprzytomnego starca
figuruje brak odbioru, a nie brak szacunku wobec tradycji ze strony młodszych.
Nawiasem przypomnijmy, że podobny w istocie brak odbioru tradycji narodowej
i lokalnej stwierdza Andrzejowa Korczyńska u swego syna Zygmunta. Jest on jednak tragiczny i traumatyczny, bo dotyczy ideowego testamentu Andrzeja, bohatera
poległego w powstaniu styczniowym. W wybuchu długo tłumionej frustracji Zygmunt nazywa swojego ojca szaleńcem i to „do najwyższego stopnia szkodliwym”
(NN II/III, 352). Brak łączności z ojcowskim dziedzictwem tłumaczy anachronicznością dziedzictwa. Jakkolwiek Orzeszkowa nie konstruuje przy tej okazji obrazu starości, który byłby figurą odrzuconej tradycji, przecież każe Zygmuntowi operować
argumentacją natury socjologicznej i użyć pojęcia starości: osoby starsze, jak jego
matka, które spędziły życie w lokalnej przestrzeni naznaczonej powstaniem, mają
inną wizję życia niż młodsze, wychowane w szerokiej przestrzeni i w cywilizacji europejskiej wolnej od tego piętna i wolnej w ogóle. Ich wierność idei służby polskości
łączy się z wyniszczającą ducha melancholią wspomnień i strat, a przywiązanie do
tej melancholii to „[...] wściek... pardon! krańcowy idealizm” (NN II/III, 344). Burzliwa rozmowa matki i syna to jedna z najważniejszych i najbardziej dramatycznych,
a przez to najbardziej znanych scen powieści. Równie ważna i znana jest symetrycznie odpowiednia dramatyczna rozmowa syna i ojca — Witolda i Benedykta Korczyńskich, zakończona jednak wyjaśnieniem i pojednaniem, bo kontrowersja wokół
miejsca tradycji we współczesności okazała się pozorna. Osoba Witolda łączy oba
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nadniemeńskie środowiska, szlachecki dwór i szlachecki zaścianek, w których tli się
poczucie ciągłości między tradycją a współczesnością, choć bardziej widoczne jest
naderwanie tej ciągłości.
Łączność międzypokoleniowa w bohatyrowickim zaścianku jest dobrze zachowana, ale na innej płaszczyźnie, bo na podstawie wspólnego dla wszystkich rytmu rolniczej codzienności. Jest to jeden z dwóch wątków współtworzących założycielski mit Bohatyrowiczów, legendę o Janie i Cecylii, źródło ich etosu walki przez
heroiczną a owocną pracę, uosobionego w parze „stuletnich starców” (NN I, 224)
pozowanych przez Orzeszkową na biblijnych pierwszych rodziców. To portret starców najbardziej w Nad Niemnem wzniosły; zmityzowany i dlatego symboliczny.
Charakterystyczne, że w legendowej narracji wychodzący na spotkanie Zygmunta
Augusta starcy, Jan i Cecylia, „szli same przez się, niczyjej pomocy nie potrzebując,
w śnieżystych płótnianych sukniach, by dwa białe gołębie” (NN I, 224). Bo ta starość
nie ma w sobie ani niedołęstwa, ani rozkładu, ani utraty; ani też nie podlega żadnej
degradacji: ona „żywie i w zdrowiu przebywa” (NN I, 223). Jest to starość na miarę
heroicznego dzieła życia, co wyraża królewski pokłon do ziemi i królewska decyzja
o nobilitacji rodu Bohatyrowiczów.
Byłaby to przeciwwaga dla postaci starego Jakuba, gdyby nie to, że królewskie
zrozumienie związku heroicznego dokonania stuletnich starców z ich narodową
tożsamością należy do prawie zapomnianej legendy, tak jak oni sami. Opowiadający tę legendę Anzelm, ich daleki potomek, kończy smutnym westchnieniem, że jej
znajomość wśród mieszkańców zaścianka jest dziś znikoma. Choć wiemy, że Jakub
legendę pamięta i chętnie opowiada, zresztą to on nauczył jej młodego Anzelma,
„ale on już jest tak jak prawie nieżyjący”(NN I, 228). Oprócz Jakuba, Anzelma i Jana
pamiętają ją dwie osoby, a i to niepewne, więc jej inspiracyjność wygasa. Rolniczy
rytm i rytuał codzienności i odświętności trwa dzięki zgodności z rytmem natury, ale powoli traci łączność z drugim wątkiem mitu założycielskiego, z pamięcią
o (na)rodowej tożsamości. A bez tej pamięci niknie (formalnie już utracone) „szlachectwo przeddziadów”, kurczy się świadomość i duchowość: jak zauważa Anzelm,
„ubóstwo nasze rośnie i duszne zamroki ogarniają nas coraz większe...” (NN I, 228).
Wreszcie w powieści Kraszewskiego Dziadunio10 tytułowy bohater to znowu wiekowy starzec, tym razem krzepki i zupełnie zdrowy, całkowicie sprawny, zahartowany i zupełnie niezależny, a w dodatku szanowany i kochany przez wszystkich
w okolicy. W użytym porównaniu autor widzi go jako „odwieczny dąb potrzaskany”, ale zielony, zachowujący nadzieję; oraz jako „filar potrzaskany od piorunu,
ale nie obalony”11. Owe rany to kolejne nieszczęścia narodowe i sprzężone z nimi
nieszczęścia rodzinne. Przezwycięża je niezmienne i heroiczne trwanie Dziadunia
w systematycznej pracy nad utrzymaniem w całości i ładzie ziemiańskiego gniazda
rodzinnego. Widać tu to samo pozytywistyczne myślenie o prywatnej posiadłości
ziemskiej jako terytorium narodowym oraz o dziedzictwie i ciągłości pokoleń, które
emanuje z nadniemeńskiej legendy o Janie i Cecylii i zresztą z całości Nad Niemnem.
To dlatego odpowiednim bohaterem powieści Dziadunio mógł zostać tylko wiekowy
starzec, urodzony i wychowywany jeszcze w wolnej Polsce, i to na tyle wcześnie,
żeby świadomie to zapamiętać. Bowiem stanisławowski szambelan z racji włas10
Powieść tę interpretowałam w swojej książce Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa
2011, rozdz. Dziadunio.
11
J. I. Kraszewski, Dziadunio. Obrazki naszych czasów, Kraków 1971, s. 212 i 251 (dalej cyt. D
z numerem strony).

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

200

Ewa Ihnatowicz

nego miejsca w historycznym czasie musiał być świadkiem wszystkich kolejnych
klęsk narodowych. Dlatego mógł przechować przez te wszystkie klęski i przenieść
do współczesności nie tylko ideę wolnej Polski, ale i własne jej wspomnienie. Choć
autor przywołuje młodość bohatera, jednocześnie stwarza wrażenie, że Dziadunio
zawsze był starym dębem niezmiennie trwającym na swoim miejscu i czującym się
w zgodzie ze zmianami zachodzącymi w świecie wraz z upływającym czasem; że
działanie właściwe doświadczeniu starości, którego świadkiem jest czytelnik, wypełniało i definiowało zawsze jego życie. Starość jest więc figurą zwycięskiego trwania tradycji na przekór klęskom i w zgodzie z nowymi czasami.
Na figuralność postaci starca wskazuje nie tylko porównanie do odwiecznego
dębu, ale także bez– czy ponadczasowość jego wyglądu, swoiście synkretycznego,
jakby zbierającego po trosze z różnych cząstek przeżytego czasu. Dziadunio to „postać nie z naszego wieku”, jego ubiór „był bez daty... nie dzisiejszy ani taki, jak dawniej noszono, coś pośredniego” (D, 30). W stereotypowym ujęciu z innych powieści
Kraszewskiego (np. Interesa familijne) wygląd i styl bycia starego stanisławowskiego
szambelana często charakterystycznie odzwierciedla złą legendę czasów ostatniego
króla polskiego. Ale w przypadku szambelana Zegrzdy wygląd, niepozorny i nieco
zabawny, skrywa nieugiętą wolę i głęboko przemyślany styl zachowania, podporządkowany tyleż praktycznej wygodzie przy codziennej pracy, co utajeniu podjętej
życiowej misji. Odpowiednio więc z twarzy szambelana „nic jasno wyczytać nie
było można, gdy nie dopuszczał” (D, 30).
Bohater ten to odwieczny i mocny dąb, a więc król, dosłownie i w przenośni panujący nad swoim państwem, zarówno terytorialnym (wzorowe gospodarstwo), jak
i duchowym (żelazna samodyscyplina, hart i wytrwałość, opanowanie wyrazu twarzy). Ale to król bez następcy. Rodzinne nieszczęścia odebrały Dziaduniowi prawie
wszystkich najbliższych, wśród nich męskich potomków. Powstanie styczniowe
odebrało mu ostatniego z nich: prawnuka, którego sam wychował, czyli ostatnią
nadzieję na przekazanie, oprócz terytorialnego, także duchowego dziedzictwa. Nie
jest nim zainteresowana egoistyczna i kosmopolityczna wnuczka, a w otoczeniu jedni nie mają intelektualnych możliwości jego przyjęcia, inni są schorowani lub chorują na dekadencki rozpad woli. Ta strata ostatniego dziedzica powoduje spokojną
decyzję Dziadunia o zakończeniu życia rozumianym nie jako samobójstwo, tylko
jako przyzwolenie na śmierć, siłą woli dotąd odsuwaną.
Starość Dziadunia jest figurą tradycji, której wiekowe trwanie właśnie dobiegło
końca, ponieważ nie ma ona już na kogo oddziaływać. Długa niewola spowodowała
bowiem nieodwracalną degrengoladę i degradację zbiorowości, fizyczną i duchową, co okazuje się wyraźnie w kontekście rozpoczętego powstania styczniowego.
Dziadunio przewiduje, że ofiarą represji zaborcy padną także cmentarze utrzymujące duchową łączność współczesnych z przeszłością i tradycją. Przyzwolenie na
własną śmierć jest prostą konsekwencją doświadczenia śmierci i prawnego dziedzica, i duchowego dziedzictwa.
Co z tego spotkania powieści wynika, co obrazy starości użyte w nich w funkcji figury mówią o świadomości pisarzy drugiej połowy XIX w. na temat polskiej
wspólnoty tradycji?
Tradycja narodowowyzwoleńcza spleciona z tradycją kulturową, podstawa polskiej świadomości narodowej i polskiego patriotyzmu, pod zaborami musiała być
kwestią obecną w polu widzenia, ilekroć dyskutowano o konieczności otwarcia polskiej zbiorowości na nowe sposoby myślenia i działania.
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Dla pozytywistów kwestia tradycji patriotycznej i kulturowej była szczególnie
trudna ze względu na pozytywistyczny program modernizacji zbiorowej mentalności niezbędnej do nowoczesnej samoorganizacji polskiego społeczeństwa, tak, aby
jako naród było silne i zdolne do odzyskania niepodległości.
Jeżeli program pozytywistów, w latach 70. XIX w. wykładany w trakcie dyskusji
starej i młodej prasy, widzieć jako część dyskusji postępowców z konserwatystami,
to kwestia tradycji należałaby do płaszczyny politycznej12. Z tego punktu widzenia
kontrowersję można byłoby streścić w uproszczeniu tak: według konserwatystów
młodzi postępowcy radzi by porzucić tradycję jako balast przeszkadzający im w reformatorskim pędzie, nie bacząc w swoim kosmopolitycznym zapatrzeniu w Europę i buńczucznym niedoświadczeniu na wywołany kryzys tożsamości narodowej;
a z kolei według postępowców konserwatyści, kurczowo trzymający się przebrzmiałych struktur, które wydają im się bezpieczne, patrzą z pogardą na wszystko co nowe
i z egoistycznych motywacji chcieliby sztucznie zatrzymać nieunikniony postęp, którego przyjęcie i wykorzystanie jest warunkiem przetrwania polskiego społeczeństwa.
Tak wynikałoby choćby z manifestu Aleksandra Świętochowskiego My i Wy (1871)
czy z jego artykułu Tradycja i historia wobec postępu (1872). W politycznie usytuowanej dyskusji o tradycji oczywistym punktem zapalnym, komplikującym podział na
postępowców i konserwatystów, była ocena powstania styczniowego rozumianego
jako działanie romantyczne, co widać zwłaszcza w publicystyce galicyjskiej13.
Trzeba przy tym przypomnieć, że sami pozytywiści nie byli zgodni co do poszukiwanej relacji między współczesnością a przeszłością. W uproszczeniu badacze
mówią na ogół o rozłamie, o przejściu części warszawskich „młodych” do „Niwy”
w reakcji na skrajność opinii o przeszłości i tradycji wyrażanych w „Przeglądzie Tygodniowym” przez Świętochowskiego; a różnicę między stronami charakteryzują,
przedstawiając różnice między „Przeglądem Tygodniowym” a „Niwą”14. Zauważa
się więc, że Świętochowski „uprościł w tych dyskusjach wiele problemów, np. traktował «tradycję» jednostronnie jako zespół myślenia konserwatywnego”15.
Istotę kontrowersji, nie ograniczonej w dyskusjach do lat ofensywy młodych pozytywistów, daje się jednak widzieć nie w tym, czy odrzucić przestarzałe struktury
lub ocalić stary porządek, lecz w tym, czego można się nauczyć od starości, czyli jak
tradycja może oddziaływać we współczesności wychylonej do przodu i jak współczesność może wykorzystać jej potencjał twórczy. To dlatego odnajdujemy figury
12

Tak przedstawił tę długotrwałą kontrowersję Andrzej Jaszczuk, zob. idem, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870–1903, Warszawa 1986. Istotę sprawy Autor wyłożył we Wprowadzeniu, s. 5–19. W tym ujęciu strony sporu dają się zidentyfikować przez
„[...] dwie idee przeciwstawne sobie: 1) Polska mieszczańska i laicka; 2) Polska ziemiańska
i katolicka. Były to dwa warianty powszechnie akceptowanego wtedy programu pracy organicznej — liberalny i zachowawczy” (ibidem, s. 8).
13
H. Kozłowska–Sabatowska, Sprawa narodowa i tradycja romantyczna w poglądach pozytywistów, [w:] eadem, Ideologia pozytywizmu galicyjskiego 1864–1881, Wrocław 1978, s. 90–141.
14
C. Głombik, Problem polskiej „filozofii narodowej” na tle sporu pozytywistów o tradycję, [w:] idem,
Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej „filozofii narodowej”, Warszawa 1978, s. 204–261. Por. prace przywołane przez autora: E. Warzenica, Pozytywistyczny
„obóz młodych” wobec tradycji wielkiej polskiej poezji romantycznej (lata 1866–1881), Warszawa 1968;
Z. Mocarska–Tycowa, Od obrony tradycji do narodowej aktywności. Z dziejów kryzysu pozytywizmu,
„Znak” 1975, nr 3. Por. też E. Warzenica–Zalewska, Uczniowie czy nowatorzy, [w:] eadem, Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego „obozu młodych” (lata 1866–1876), Wrocław 1978.
15
E. Warzenica–Zalewska, Przełom..., s. 38.
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tradycji w obszarze ówczesnej powieści przede wszystkim o tematyce współczesnej.
I to dlatego pojęcia związane ze starością są tak dobrym budulcem obrazów obecności tradycji w życiu zbiorowości.
Jeśli więc program pozytywistów widzieć nie tylko jako polityczny, ale przede
wszystkim w kontekście dziewiętnastowiecznej filozofii pozytywnej16, jako jej pochodną, to stronami dyskusji są nie postępowcy i konserwatyści, lecz pozytywiści
i negatywiści (jakkolwiek to drugie określenie jest jeszcze bardziej wieloznaczne17
niż pierwsze, przyjmuję je na użytek tego fragmentu artykułu, rozumiejąc pod nim
nie–pozytywistów, nierespektujących filozoficznych tez pozytywizmu). Przypomnijmy dla porządku: pozytywistyczna formuła zbiorowości zakładała, że w zdrowym zbiorowym organizmie nie tylko każdy jego składnik ma swoje miejsce i pełni
swoją funkcję, ale jest też wielorako i wielostronnie skomunikowany z pozostałymi
składnikami tej struktury. Brak lub dysfunkcja któregoś z nich powoduje chorobę,
niepełnosprawność lub śmierć organizmu. Organizm powinien wykorzystywać posiadane możliwości, ale nietwórcza istota zapomina lub nie wie, że je posiada, albo
nie wie, jak je wykorzystać — i dlatego je marnuje.
Zgodnie z tą formułą tradycja, pamięć przeszłości, również należy do funkcjonalnych organów zbiorowości, podobnie jak starcy należą do jej twórczego zasobu. Pozytywiści, akceptując filozoficzną koncepcję zbiorowości (również narodu)
jako organizmu, zakorzenioną w scjentyzmie, jednocześnie postępowali według
nakazu konstruktywnego przekształcania rzeczywistości zgodnego z korzystnym
rozwojem całego organizmu. Niewykorzystywanie tradycji, grożące zbiorowemu
organizmowi zanikiem pamięci, byłoby niezgodne z zasadą harmonijnej równowagi między wszystkimi składnikami oraz z zasadą ewolucyjnej ciągłości rozwoju18.
Pozytywistyczne rozumienie czasu jako ciągłego, historycznego — nakazywało widzieć następstwo kolejnych pokoleń jako łańcuch połączonych ogniw. A rozumienie
postępu jako procesu przemian kazało postrzegać tradycję jako dziedziczony19 ma-

16

Polityczność od filozoficzności pozytywistycznego programu pracy organicznej odróżniła
Barbara Skarga, zestawiając antologię polskiej myśli filozoficznej i społecznej w okresie pozytywizmu: „Antologia nie przedstawia obrazu ówcześnie panujących doktryn politycznych
ani programu stronnictw. Uwzględnione w niej natomiast zostały spory ściśle z politycznymi
przekonaniami związane, ale mające filozoficzne znaczenie, spory dokoła pojęcia narodu, patriotyzmu, kosmopolityzmu, także wartości tradycji narodowych, były one bowiem wyrazem
różnych koncepcji społeczeństwa i jego rozwoju, stanowiły teoretyczną podstawę dla programu pracy organicznej lub jej krytyki”. Eadem, Wokół problemów „pracy organicznej”, [w:] Filozofia
i myśl społeczna w latach 1865–1895, cz. I, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 24.
17
Por. B. Mazan, Dlaczego „pozytywizm i negatywizm”, [w:] Pozytywizm i negatywizm. My i wy po
stu latach, red. B. Mazan, S. Tynecka–Makowska, Łódź 2005, s. 8–23. Pozytywizm i negatywizm
to tytuł artykułu Juliana Ochorowicza (1875), akcentującego konstruktywność i integracyjność myślenia pozytywnego oraz destruktywność myślenia negatywnego, które dostrzegał
także u części „młodych”.
18
Stanisław Fita, rekonstruując poglądy Bolesława Prusa, pisał: „Tradycja należała do zespołu istotnych czynników warunkujących istnienie narodu jako organizmu [...]. Był więc Prus
wyznawcą i zwolennikiem określonej tradycji, takiej, która ludziom «zrezygnowanym wobec
konieczności» może być najbardziej przydatna i zdoła uformować nowy kształt świadomości
zbiorowej. Taką tradycję zalecał poznawać i rozumieć. Bo rozumne korzystanie z dorobku
dobrych tradycji jest podstawą prawdziwego postępu”. Idem, Na drodze do Lalki..., s. 96–97.
19
Leszek Kołakowski tak zreferował pojęcie dziedziczności społecznej w związku z poglądami Herberta Spencera: „Obserwujemy natomiast dziedziczność również w życiu społecznym,

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

Starcy pozytywistów. Starość jako literackie wyobrażenie sytuacji...

203

teriał, w którym zarówno przechowuje się tożsamość, jak i zachodzą zmiany ukierunkowane ku doskonaleniu się zbiorowości. Literackim wyrazem takiego właśnie
rozumienia ciągłości czasu i ciągłości działań zbiorowych są znane wiersze Adama
Asnyka, w tym programowy Do młodych ze słynnym zawołaniem, aby iść do przodu, nie depcząc jednak „przeszłości ołtarzy”20. Łańcuch pokoleń i łańcuch dziejów
to powtarzana metafora w twórczości Asnyka na czele z filozoficznym cyklem Nad
głębiami21, którego ostatni sonet puentuje paradoks jednoczesnej tożsamości i zmiany: „Musisz być inną, choć będziesz tą samą!”22. Przeświadczeniu o konieczności respektowania naturalnego związku współczesności z tradycją dał również wyraz pozytywista Julian Ochorowicz w artykule Tradycja (1872), w którym znajdziemy takie
sformułowania jak „postęp wczorajszy jest dzisiejszą tradycją” czy „teraźniejszość
jest dziełem przeszłości, a przyszłość — dziełem tych czynów, na jakie zdobędą się
dziś nasze umysły i serca”23. Na tej płaszczyźnie postawili pytanie o stan łączności
między tradycją a współczesnością — Orzeszkowa w Nad Niemnem i Prus w Lalce,
a także Kraszewski w Dziaduniu.
Dla porównania warto przywołać podobne użycie obrazu starości jako figury
w Oziminie Berenta. Inna koncepcja powieści i jej odmienne zaplecze filozoficzne
wymuszają inny niż w przypadku postyczniowej powieści realistycznej sposób lektury. Ta sama figura wchodzi tu więc w inne relacje wewnątrzpowieściowe i inaczej
współkonstruuje sensy utworu. Jednak wśród licznych odniesień literackich w Oziminie są obecne odwołania do Prusowskiej Lalki24, a prawdopodobnie także do Nad
Niemnem. Można więc potraktować użycie tej figury przez Berenta jako udzielenie
jej głosu w powieści polifonicznej.
Na kartach Oziminy toczy się „wielka dyskusja o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości”25. Jednym z ważnych jej wątków jest schematyzacja, skostnienie polskiej tradycji. W kodzie tradycji żywe treści zostały zastąpione konwencjami obyczajowymi i literackimi26. Oto w warszawskim salonie baronostwa Niemanów odbywa się raut, który w intencji gospodarzy i gości jest wielorako podszyty sprawami
patriotycznymi. W tę kolejną w polskiej literaturze noc narodową27 w salonie hono-

mianowicie w samodzielnej bezwładności tradycji: tak na przykład kolonie założone przez
różne narody na obcych terenach przechowują w rozwoju cechy macierzystego organizmu”.
Idem, Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa 2003, s. 103.
20
A. Asnyk, Do młodych, [w:] idem, Poezje zebrane, oprac. Z. Mocarska–Tycowa, Toruń 1995,
s. 499.
21
Idem, Nad głębiami, IV, VI, XIII, XIV, [w:] idem, Poezje..., s. 609, 611, 618, 619; idem, Na Nowy
Rok, [w:] ibidem, s. 346–348.
22
Idem, Nad głębiami, XXX, [w:] ibidem, s. 635.
23
[J. Ochorowicz], Tradycja, „Opiekun Domowy” 8, 1872, nr 18.
24
Por. M. Głowiński, Wstęp, [w:] W. Berent, Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974,
s. XIII (dalej cytaty z Oziminy oznaczam O z numerem strony).
25
Ibidem, s. IX.
26
Berent ukazuje ich działanie przez wprowadzenie aluzji literackich. Chodzi nie o to, że
na poziomie autorskiej konstrukcji utworu: „Ideowym zapleczem tej nocy [...] jest więc największa polska tradycja literacka” (ibidem, s. XII), ale o to, że większość gości zebranych na
przyjęciu markuje wspólnotowe zrozumienie sztuki i literatury, posługując się tylko konwencjonalnymi hasłami wywoławczymi. Świetnie to widać np. w scenie błogosławieństwa, którą
zacytuję za chwilę.
27
Ibidem, s. XII. Badacz przywołuje interpretację Pawła Hertza.
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rowe miejsce zajmuje ikona walk wyzwoleńczych za naszą i waszą, sędziwy dziad
baronowej, major Komierowski.
Kampanię trzydziestego roku odbył jako oficer. Majorostwa dosłużył się na Węgrzech pod Bemem. [...] Za Garibaldiego niósł wolność Neapolowi; tamże ranny.
Brał udział w sześćdziesiątym trzecim roku. Bił się jako ochotnik w wojnie francuskiej, w franctireurach pod jenerałem Lipowskim. [...] Wnet potem walczył przeciw armii wersalskiej pod jenerałem Dąbrowskim Jarosławem (O, 90–91).

— ten cytat lapidarnie streszcza i sędziwość, i zasługi Komierowskiego.
Migawkowe opisy wyglądu majora eksponują zgrzybiałość tego starca i to, że jest
on ikoną nie tylko w sensie obrazu–kwintesencji, ale także w znaczeniu nieruchomego świętego obrazu: czczony wizerunek zamiast żywego człowieka. Jest to więc:
[...] królująca przy stole postać starca o soplach siwych wąsów zwisłych niżej podbródka, zadartego ku górze pod zakrzywiony nos: sędziwość wielka wyzierała
z tej twarzy zwiędłej w dziób ptaka nie domknięty i woskowego czoła o trumiennym połysku (O, 90).

Ta zgrzybiałość ciała i świadomości aż do znieruchomienia, do grobowej martwoty, to jednak nie stan faktyczny, a rola, której spełniania oczekują od Komierowskiego gospodarze domu i zgromadzeni goście, a którą on przyjmuje, biernie
godząc się na własne uprzedmiotowienie i pogrążając się w odrętwieniu. Zgodnie
z tą rolą udziela on błogosławieństwa zaproszonej dla uświetnienia przyjęcia śpiewaczce operowej. W oczekiwaniu gospodarzy i gości to błogosławieństwo ma być
alegorią ciągłości walki kolejnych pokoleń i przekazywania dziedzictwa w walce
o polskość: ten, który walczył przelewając krew, błogosławi tę, która zaświadcza
o żywej polskości wysoką sztuką. W ten sposób uroczyście i patetycznie podkreślona zostaje wspólnota dwóch wątków polskiej tradycji: walki narodowowyzwoleńczej i osiągnięć narodowej kultury. Ale frazesowość, konwencjonalność, czynią
z wzniosłości groteskę, co znakomicie oddaje styl opisu tej sceny:
[...] [diwa] zwróciła się, jak należało, do starca, który kazał służbie podjąć siebie
z fotelu. I czy te oczy ludzkie w nią zapatrzone, czy też tchnienie wielkiej sędziwości tej postaci targnęły w niej niespodzianie nerw starej aktorki. Przy stole pychą wielkiego biustu pod brylantami chłodna, teraz jakby różdżką czarodziejską
tknięta, zdrobniała w oczach, zatuliła się cała wdziękiem nieśmiałości doskonale
zrobionej: Małgosią, Halką, dziewczyną się stała, przypadającą ustami do ramienia sędziwego starca. W głębokich dołach kości osadzone orle oczy zapatrzyły
się w nią swym szklanym blaskiem: starzec zdał się wiedzieć i rozumieć to jedno
tylko — że ta u jego ramienia „dziewczyna” chwałę imienia polskiego w świecie...
Suche jak szpony ręce chwyciły tę pochyloną głowę, ściskając z drżeniem wielkim miedzianozłoty czub aktorki. Goście podziękowali obojgu aplauzem wzruszenia (O, 94–95).

Ten upozowany żywy obraz, dla wszystkich czytelny, wzrusza gości, którzy
przybyli tu dla alibi własnego patriotyzmu i otrzymali to, czego oczekiwali, łącznie z własnym wzruszeniem. Teatralność tej sceny świetnie ujawnia, że obecność
weterana dziewiętnastowiecznych walk wyzwoleńczych w salonie baronostwa jest
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dopuszczona i akceptowana wyłącznie pod warunkiem, że będzie on martwym
automatem; obecność to sfunkcjonalizowana i sprowadzona do mechanicznego powielania tradycyjnych gestów. Gesty te służą wyłącznie podtrzymaniu konwencji,
na której opiera się patriotyczne alibi świadków. To, co zakonserwowane i martwe,
a więc i tradycja, i starzec–ikona, i patriotyzm patrzących z „aplauzem wzruszenia”, nie jest już niebezpieczne — ani z punktu widzenia zaborcy, ani dla aktorów
teatru polskości. A jeśli nie niebezpieczne, to tolerowalne dla zaborcy, a atrakcyjne
dla aktorów.
Na chwilę Komierowski wyzwala się ze swojej roli i to dobitnie dowodzi, że
przyjął ją świadomie. Impulsem jest wiadomość o wybuchu wojny rosyjsko–japońskiej, przyjęta w salonie różnymi reakcjami, ale na weterana walk działająca jak pobudka. Wtedy starzec, spotkawszy w bibliotece Ninę, przyjaciółkę swojej wnuczki,
wyrzuca z siebie pełne lęku i troski zdania o współczesnych młodych, którzy zagubili własne dusze i sumienia wśród spraw partykularnych, a tym samym zdradzili
i zgubili wspólną duszę narodową. I wygląda wtedy zupełnie inaczej, co dobrze
widać zwłaszcza dlatego, że użyte w opisie sformułowania nawiązują do użytych
w poprzednich opisach, a przez to wzywają do porównania z tamtymi:
Nad coplami wąsów, w dziobie twarzy zgrzybiałej żarzyły się źrenice drobne
na szarych, zamąconych starością białkach, niby żużle w popiele. A spoglądały te oczy tak przenikająco, że [Nina] mimo woli przysłoniła się od nich dłonią
(O, 197–198).

Ale prawda podana przez starca młodej Ninie, to potwierdzenie wspólnej narodowej duszy przez przekazanie duchowego dziedzictwa i przez faktyczne, autentyczne błogosławieństwo (O, 206) — zostaje szybko zatarta. Interweniuje bowiem
niezadowolony i zaniepokojony o całość pozorów baron Nieman, gospodarz rautu.
Tłumaczy on Ninie, że sędziwości dziada żony towarzyszy zdziecinniałość, niedołęstwo i zakłócenia świadomości (choć przecież Nina wie, że przed chwilą była
świadkiem właśnie przezwyciężenia niedołęstwa, a aktywizacji i wyostrzenia świadomości Komierowskiego). A major, ostro przywołany do porządku przez barona,
wraca do narzuconej sobie roli:
[...] [pod opieką służącego] wlecze się właśnie jak ta przeszłość ogłuszona i oniemiała pod twardą ręką trzeźwości i odprowadzona precz, jakby na przechowanie
do nowej okazji odświętnego respektowania (O, 209).

To sformułowanie dobitnie potwierdza, że starość Komierowskiego, ujęta w karby narzuconej roli instrumentu, jest figurą tradycji, której aktualność i inspiracyjność,
jako niewygodną, zbiorowość ujmuje w karby martwej konwencji, służącej wygodnemu alibi polskiej tożsamości. Gdyby tradycja była dla swoich dziedziców inspiracyjna, musiałaby jednocześnie być wymagająca; dlatego została przez nich zinstrumentalizowana, zmanipulowana, pozbawiona treści, sprowadzona do pustego znaku.
Wymaganie lojalności wobec idei i poświęcenia wygody czy swobody dla jego spełnienia jest nie do zaakceptowania przez współczesnych, pragnących korzystać z życia
bez ograniczeń. Zagubienie i zdrada wspólnej duszy, o której mówił Komierowski,
dotyczy nie tylko wspólnej tożsamości narodowej wynikającej z otwarcia na inspirację
tradycji. Dotyczy także humanistycznej idei wspólnoty, bo ani baron, ani jego goście,
nie widzą miejsca w bieżącym życiu dla starców. Starzec jest tolerowany tylko jako
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martwy za życia, jako manekin, którego wystawia się od święta na okolicznościowej
wystawie, a w międzyczasie przechowuje się gdzieś na uboczu.
Ninę atakuje jednak także przeciwna racja, racja barona, który czuje się reprezentantem zbiorowości myślącej o życiu, a nie o walce prowadzącej ku destrukcji.
Pozbywszy się obecności Komierowskiego baron wyrzuca z siebie długo tłumioną,
duszącą go nienawiść do „hien idealistycznych” (O, 217), tzn. kierujących się ideą
i ideałem wolności, w tym wolności Polski, a także ideałem wysokiej duchowości.
Polacy są zdaniem barona anachronicznym „ginącym szczepem” porównywalnym
z dzikimi plemionami, które muszą ustąpić pod naporem cywilizacji postępującej
w świecie. Tacy jak Komierowski czciciele owej idei stanowią barierę, która nie pozwala reszcie na swobodny rozwój: „[...] i te ślepia szakali nad cudzą radością życia; nad źródłem jego sprawności, dzielności czynu — oto jest polskie szczęście!”
(O, 217). A przeciwko radości życia mają „patosy smutków i pesymizmów” (O, 219).
Ten fragment Oziminy kojarzy się z przywołanym przeze mnie wcześniej dramatycznym starciem Zygmunta i Andrzejowej z Nad Niemnem. Widać symetryczne powtórzenia z tamtej sceny: ta sama temperatura wybuchu, te same punkty
argumentacji i podobne sformułowania. Zamiast przeniewierczego syna poległego powstańca — mąż wnuczki sędziwego eks–powstańca. Zamiast wdowy po powstańcu — młoda Nina, która przecież w tej chwili także jest spadkobierczynią,
bo przed chwilą otrzymała od starca autentyczne i spontaniczne błogosławieństwo.
Przypomnijmy, że w świecie przedstawionym Nad Niemnem Zygmunt jest filistrem,
niezdolnym do prawdziwych wzlotów ducha, niebezpiecznym przez swój egoizm,
podwójną moralność i konsumpcyjny model życia. Również dlatego w pewnej mierze jest on odpowiednikiem barona z Oziminy. Wybuch frustracji barona następuje
zaraz po tym, jak gospodarz odkrywa, że sędziwy dziad żony wymknął się spod
kontroli i na chwilę odzyskał głos „hieny idealistycznej”. Tą sceną Berent oświetla więc te epizody, w których postać starego Komierowskiego była figurą sytuacji
tradycji; a przez to jakby dopowiada, uzupełnia postać nieżyjącego powstańca, Andrzeja Korczyńskiego, w Nad Niemnem.
* * *
W dziewiętnastowiecznej Europie widać było społeczną skłonność do poszukiwania ciągłości trwania oraz punktów odniesienia dla kulturowej i narodowej tożsamości. Dlatego w „wieku pozytywnym”, jak pisze Jean–Pierre Bois: „Siwe głowy odnosiły triumfy zwłaszcza w drugiej połowie stulecia, w okresie, gdy chętnie
podkreślano cnoty starców”, a „każdy kraj szukał sobie opiekuńczego dziadka–patrona”; wtedy „Każdy naród ma swego starca: Hugo, Verdi, Tołstoj, Tennyson”28,
w którym widzi symbol narodowej i międzynarodowej chwały. Dodajmy, że w Polsce drugiej połowy XIX w. rolę takiego starca–patrona odgrywali wspólnie nieliczni
już żyjący przedstawiciele pokolenia romantyków. Najwyraźniej dotyczyło to Kraszewskiego, o czym dobitnie świadczyły obchody wielkiego jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy literackiej w roku 1879, gdy pisarz miał lat 67. W warunkach polskich

28

J.–P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, cz. 4: Wiek pozytywny (1830–1914), rozdz. 11: Postawy starych ludzi w XIX–
wiecznym społeczeństwie: od obecności do symbolu, pkt: Europa siwych głów, s. 290 i pkt: Każdy
naród ma swego starca: Hugo, Verdi, Tołstoj, Tennyson, s. 307–312.
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starość jubilata kojarzyła się nie tylko z wagą i wielością zasług artystycznych, ale
także z przenoszeniem do współczesności tradycji utożsamiającej polską wspólnotę.
Jednak konstatacje społecznego kryzysu twórczego korzystania z tradycji powodowały, że polscy pisarze ukazywali osłabienie lub zagubienie tradycji jako zjawisko
dezintegrujące duchowość i tożsamość polskiej zbiorowości. Orzeszkowa z perspektywy kresowej wsi i Prus z perspektywy stołecznego miasta podobnie zauważali
społeczną marginalizację tradycji i naderwanie/przerwanie jej ciągłości zamiast
płynnego przesuwania się jej ogniw w czasie. Kraszewski (a i Berent) wskazywał
fizyczne ograniczenie trwałości tradycji, gdy duch nie ma ciała, które mógłby ożywiać. Wszyscy oni stworzyli literackie obrazy starców bez następców, marginalizowanych lub/i pokonanych, od których nie ma kto przejąć duchowego dziedzictwa.
Widziana w tym kontekście relacja między tradycją a współczesnością miała związek
z doświadczeniem codzienności i ze świadomością rozwoju cywilizacyjnego. A starość (w różnych jej aspektach) była jednym z niezwykle ważnych kluczy do tego doświadczenia29. Dzieła literackie, przekazując to doświadczenie, ujmowały je zarazem,
każde w swój, światopogląd30. Przy tym pozytywistyczna formuła organicznej zbiorowości utożsamianej przez tradycję miała swój potencjał aksjologiczny i epistemologiczny31. Z punktu widzenia tej formuły przekonanie o niezbędności zachowania
i funkcjonowania tradycji jako składnika teraźniejszości nie musiało więc być motywowane konserwatyzmem czy liberalizmem, lecz mogło wynikać przede wszystkim
z wizji świata. Inaczej mówiąc, była to kwestia filozofii, a niekoniecznie polityki. To
ilustrują przywołane przeze mnie przykłady powieści, operujących obrazem starości
ustępującej z pola jako figurą społecznie niechcianej tradycji.
Na prawach uzupełniającego dowodu przytoczę fragment wykładu Philippe’a Arièsa. W jego Rozważaniach o historii śmierci czytamy:
U schyłku XVIII stulecia narodził się nowy wizerunek społeczeństwa, który rozwijał się dalej w wieku XIX i którego wyrazem był pozytywizm Augusta Comte’a,
stanowiący uczoną postać nacjonalizmu. W powszechnej opinii, a także w powszechnym odczuciu społeczeństwo składało się zarówno ze zmarłych, jak i żyjących, a zmarłych uważano za równie ważnych i niezbędnych jak żywi. Państwo
umarłych leżało na odwrocie społeczeństwa żyjących, a raczej stanowiło jego obraz, i to obraz ponadczasowy [oryg.]. Zmarli bowiem nie podlegają już zmianom,
a pomniki są widomymi znakami wiecznego trwania ich społeczności32.

Cytowany wykład był inspiracją przewodu myślowego, który zawarłam w tym
artykule.

29
Por. E. Ihnatowicz, Proza Kraszewskiego..., passim, której to książki pokłosiem jest m.in. prezentowany artykuł.
30
Por. S. Eile, Światopogląd powieści, Wrocław 1973; T. Sobieraj, Fabuły i „światopogląd”, Poznań
2004.
31
O dziewiętnastowiecznej nowoczesnej epistemie w związku z polskim pozytywizmem
i jego stosunkiem do tradycji pisał ostatnio Tomasz Sobieraj, przywołując pracę Michela
Foucaulta Słowa i rzeczy oraz Barbary Skargi Granice historyczności. Zob. T. Sobieraj, Przekroje
pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki, Poznań 2012, s. 53–60.
32
P. Ariès, Rozważania o historii śmierci, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2007, s. 82–83. Cały
wykład o dziewiętnastowiecznym kulcie cmentarzy, zob. s. 78–89.
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Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku.
Rekonesans
wielu badaczy, XIX stulecie można uznać nie tylko za wiek „zadumy
J aknadpodkreśla
duchową naturą starości” , ale też czas panowania w kulturze Europy wspania1

łych starców — odgrywających rolę mentorów i niepodważalnych autorytetów. Przykładowo, 79. urodziny Wiktora Hugo obchodzono we Francji jak święto narodowe,
600 tys. ludzi przedefilowało przed jego oknami, wzniesiono łuk triumfalny, pisarza
fetowano też w Zgromadzeniu Narodowym2. We Włoszech starzec Giuseppe Verdi był
wręcz narodową ikoną3. Fetowano starców „narodowych”, będących uosobieniem narodowej dumy i znakiem siły zbiorowości oraz staruszków rodzinnych — w roli swoistej ostoi wartości mieszczańskich, a jednocześnie filarów trzęsącej się już w swych
posadach kultury patriarchalnej. To dlatego np., o czym wspomina Simone de Beauvoir, wybaczano „wielkim starcom” ich objawiającą się w późnym wieku i często ekscentryczną w kontekście norm społecznych seksualność4. W modelu kultury mieszczańskiej było też oczywiście miejsce dla „babuni”, przekazującej rodzinną pamięć
wnukom, ale niezyskującej tym samym wyrazistej podmiotowości. Jak przypomina
autor Historii starości, urodziny babci były w drugiej połowie XIX w. tematem licznych
litografii, pokazujących obraz rodzinnej harmonii w ciepłym mieszczańskim wnętrzu5.
Ten model kulturowej obecności starej kobiety w specyficzny sposób wzmacniały
wizerunki królowej Wiktorii. Wiktoria stała się „stara” od razu po śmierci męża, mając
zaledwie 42 lata. To wtedy założyła czarny wdowi strój, dodający jej powagi i wieku,
którego nie zdjęła do końca życia (nawet z okazji ślubów własnych dzieci). Ten wizerunek starej królowej utrwalił się zwłaszcza w okresie obchodzenia jej złotego jubileuszu w 1887 r., gdy wykonano wiele fotografii i obrazów przedstawiających Wiktorię
w otoczeniu rodziny. Jak pisze Dorota Babilas, „do czasu jubileuszy w świadomości
poddanych obraz Wiktorii jako wdowy był już dobrze utrwalony, a rozpowszechniane
w ogromnych ilościach pamiątki uczyniły go nieusuwalnym ze zbiorowej pamięci”6.

1
J. –P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, s. 279.
2
S. de Beauvoir, Starość, przeł. Z. Styszyńska, Warszawa 2011, s. 573.
3
Ibidem, s. 579.
4
Ibidem.
5
J. –P. Bois, op. cit., s. 297.
6
D. Babilas, Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza angielskiej królowej, Warszawa 2012, s. 216.
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Z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że starość Wiktorii była też istotnym aspektem obrazu kulturowego władczyni imperium. Nie tylko promowała
wartości rodzinne przekazywane w sztafecie pokoleń, ale także dawała się wpisać w przekonania o ludach „starszych” cywilizacyjnie (uosabianych przez osobę królowej — matrony) i „młodszych” czy „niedojrzałych”, których trzeba było
nauczać i kolonizować w imię prawa starszeństwa podbudowanego teorią ewolucji. W Anglii końca XIX w. lęk przed „światem zwyrodniałym” (o czym pisze
w swojej książce Jerzy Jedlicki7) był przecież także strachem przed tym, co niedorosłe, młode, agresywnie zagrażające imperialnym wartościom, symbolizowanym przez starą kobietę na tronie. Kobietę tę, podkreślmy raz jeszcze, rządzącą
imperium, ale także „zarządzaną” w swojej starości przez społeczną normę. Tę
samą normę, która, jak pokazują powieści wiktoriańskie, starą kobietę (zwłaszcza
z warstw niższych) traktowała jako zbędną. Te paradoksy kulturowego obrazu
angielskiej władczyni dobrze już opisali współcześni antropolodzy. Ale może
dostrzegano je także pod koniec wieku XIX. W pewnym sensie o podobnych paradoksach związanych z rolą starej szanowanej kobiety mówi Eliza Orzeszkowa
w dzienniku i listach z okresu, gdy została ostatecznie obsadzona w roli autorytetu, osoby właściwie bez płci, ograniczonej do swojej społecznej funkcji, ustabilizowanej przez obchody jej jubileuszy. Przed rolą narodowej wieszczki i matki
narodu ucieka w tym samym czasie Maria Konopnicka (ucieka dosłownie, ostatnie 20 lat życia spędzając w podróży).
W kulturze polskiej końca XIX stulecia obraz „babuni” przechowującej pamięć
historii i przekazującej ją młodszym pokoleniom był już rodzajem stereotypu,
zbudowanego na gruncie literatury romantycznej i zwizualizowanego przez Artura Grottgera. Stereotyp ten w postaci literackiej cliché powraca pod koniec wieku zwłaszcza w literaturze popularnej. U Marii Rodziewiczówny srebrnowłosa
staruszka w żałobie pojawia się zawsze jako uosobienie narodowej aksjologii,
by wspomóc wnuków w walce z obcością (np. w powieści Między ustami a brzegiem pucharu). W ostatniej części trylogii Eugenii Żmijewskiej babcia przybywa
w „pakiecie” — wraz z białym dworkiem, krzyżem na rozstaju dróg i pamięcią
powstania styczniowego. W powieści tej staruszka pojawia się (zresztą całkowicie okazjonalnie i znienacka!), by niejako narodowym stemplem zatwierdzić dojrzałość młodej kobiety8.
W dziełach pisarzy postyczniowych kręgu wysokoartystycznego od lat 80.
XIX w. starość kobiet zyskuje nowe rysy, zostaje wyposażona w niedostrzegane
wcześniej aspekty. Staruszki z nowel Orzeszkowej zebranych w tomach Z różnych
sfer są zagubione w rzeczywistości postyczniowej. Wysadzone z siodła, skazane na
margines życia społecznego (jak tracąca wzrok stara sędzina z Julianki) uosabiają brutalność życia, jego absurd, bezwzględność wyroków historii. Grottgerowska
piękna i szlachetna staruszka w żałobie — centralna postać narodowego mauzoleum — okazuje się tu człowiekiem zbędnym, jej życiowe doświadczenie jest niefunkcjonalne i nieprzekazywalne w nowej sytuacji społecznej. Choć w świecie wymieszanych „różnych sfer” mądrość życia uosabia np. stara żydowska handlarka
Złotka, pozostaje jej tylko snucie opowieści o przegranych. Nowele Orzeszkowej

7

J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2002, s. 113–278.
Trzecia powieść E. Żmijewskiej z cyklu o przygodach Doli ma tytuł Serduszko. Z dziejów
pożycia.
8
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potwierdzają dużo późniejszą obserwację Simone de Beauvoir, iż „leciwe staruszki
stanowią najniższą warstwę społeczną”9.
Ilustrację tej tezy mogłaby też stanowić staruszka z noweli Konopnickiej Panna
Florentyna. To także interesujące studium relacji starej matki i starzejącej się córki.
Dla tej ostatniej starzenie się — powiązane tu ściśle z degradacją fizyczną i materialną, a co z tym się wiąże też społeczną, jest doświadczeniem głęboko upokarzającym.
Florentyna prowadzi swoją grę ze światem przeciw starości, a więc także przeciw
matce. Ta stara kobieta godzi się bowiem z procesami, które córka uznaje za wstydliwe. Wybiera wspólnotę żebraczą, bo ta, paradoksalnie, pozwala jej zaistnieć jako
osobie — córka sytuuje się, ze wstydu, poza wspólnotą, woli mistyfikację zamiast
życia. W noweli tej przejmująco nowocześnie pokazała Konopnicka różne oblicza
kobiecej starości, ujawniające się przede wszystkim w specyficznej walce Florentyny
z matką o władzę. Starsza z kobiet opuszcza w końcu pole walki, wybierając żebractwo, a w konsekwencji może wcześniejszą śmierć, by ocalić swoją godność.
To jedna z wielu w twórczości Konopnickiej starych kobiet, które widzą sprawy
przeoczone czy zapomniane w społecznej praktyce.
Mądrość starych kobiet, zwłaszcza z ludu, stanowi ukryty skarb, którego nie
zauważa przebiegająca obok nowoczesność. Stara pątniczka z noweli Na drodze,
kobieta wspominająca powstanie styczniowe, widziane z osobistej perspektywy
w cyklu poetyckim Z teki Grottgera10, w końcu staruszka z Pana Balcera wskazująca polskim emigrantom w Brazylii drogę duchowego odrodzenia11, to bohaterki, które dokonują głębokiej reinterpretacji doświadczeń indywidualnych i zbiorowych — wychodząc od przeżywania własnej kobiecości. Wszystkie one żyją
intensywnym życiem duchowym, znajdują się na drodze wiary czy duchowego
oświecenia, które zresztą nie ma wiele wspólnego z kościołem instytucjonalnym.
Stara podlaska „wieszczka” z Pana Balcera we wspólnocie emigrantów walczących
z trudami życia w Brazylii zastępuje Horodzieja, który wcześniej pełnił funkcję
duchowego przywódcy wspólnoty emigrantów. Był strażnikiem ich jedności, ale
jednocześnie utrudniał adaptację grupy w nowym świecie, pilnując kultywowania
obyczajów kompletnie czasem dysfunkcjonalnych w odniesieniu do nowej rzeczywistości. W porównaniu z nim staruszka — „prorokini” — reprezentuje siłę duchową, a jednocześnie związek z życiem, z codziennością. Dobrym komentarzem do
wspomnianych tu utworów Konopnickiej mógłby być list Orzeszkowej do kobiet
niemieckich, w którym pisarka ta wyznacza kobiecie ważną rolę w historii rozpoczynającego się właśnie XX w. Jak wierzy autorka listu, kobieta wchodząc wreszcie
do świątyni cywilizacji z lampą wiedzy w ręku, przemieni świat nowego stulecia,
wyposażając go w wartości duchowe12.
Staruszki z utworów Konopnickiej to kobiety przyszłości, przedstawicielki nowej religii, która potencjalnie pozwoli człowiekowi nowoczesnemu poczuć się pa9

S. de Beauvoir, op. cit., s. 297. Warto przypomnieć, że książkę tę autorka pisała pod koniec
lat 60. XX w.
10
Zob. E. Paczoska, Konopnickiej „Teka Grottgera”: postacie pamięci, [w:] eadem, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa 2004.
11
Zob. L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk 2011, s. 441–451 oraz E. Paczoska, Polska narracja migracyjna na nowy wiek. „Pan Balcer w Brazylii” Marii Konopnickiej,
[w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012.
12
E. Orzeszkowa, List do kobiet niemieckich, [w:] eadem, Publicystyka społeczna, t. 1, oprac. G. Borkowska, I. Wiśniewska, Kraków 2005.
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nem własnego czasu i własnego życia13. Jest to znacząca redefinicja kulturowego
obrazu „babuni”. Sytuuje się ona na drugim biegunie znanego także z literatury
XIX w. stereotypu starej dewotki, traktującej swoje praktyki religijne jako sposób na
rozproszenie nudów codzienności czy formę udziału w życiu towarzyskim, z którego jest wykluczana ze względu na swój wiek. W wizji starej kobiety jako „duchowej mistrzyni” można też dostrzec ślad dyskusji z obrazem utrwalonym w sztuce
i literaturze modernistów, którzy zresztą, jak wiadomo, obraz kobiecości obarczali
ciężarem różnych symboli i chorób kultury. Motyw tragicznej i smutnej starości kobiet często powraca na obrazach Gustava Klimta i Edvarda Muncha. Akwaforta tego
ostatniego, Trzy okresy życia kobiety, utrwala schopenhauerowski obraz starości jako
dowodu na absurd istnienia, jego nicość i kruchość. Zwłaszcza starzenie się kobiety
to w wyobraźni modernistów demonstracja działania żarłocznej i agresywnej natury, która, jak pisał młody Kazimierz Przerwa–Tetmajer, udowadnia wciąż człowiekowi, że „konieczność jest wszystkiem/wola ludzka ludzka niczem”14.
Przywołane wyżej bohaterki Konopnickiej określane są przez narratorów jako
„staruszki”, kobiety w wieku podeszłym. Warto w tym miejscu zadać pytanie
o próg kobiecej starości w tamtym okresie. Lokował się on pod koniec XIX w. tuż
po czterdziestce, choć w przypadku osób niezamężnych na pewno się obniżał,
gdyż starą panną zostawało się przed ukończeniem 30. roku życia. Trudy życia starych panien z nowel Konopnickiej i Orzeszkowej (np. Czternasta część; Jędza) szybko wpędzają je w starość oznaczającą zniedołężnienie fizyczne i psychiczne, bezradność, nieumiejętność oceny własnej sytuacji w świecie. Czterdziestokilkuletnia
panna Antonina, bohaterka opowiadania z 1881 r. jest staruszką, choć jednocześnie
narratorka pisze: „widywałam kobiety w jej wieku tańczące na balach i inne, które
w silnych ramionach kołysały malutkie wnuki”15. Starość w przypadku kobiet niezamężnych łączy się w utworach Orzeszkowej z wykluczeniem, jest rodzajem społecznej stygmatyzacji (jej przykładem są także bohaterki Nad Niemnem)16. Można
by powiedzieć, że paradoksalnie sama pisarka idzie drogą podobnego naznaczania, tworząc wiele bezlitosnych portretów starych panien, które usiłują się na siłę
odmładzać, co daje efekt karykaturalny. Oczywiście Orzeszkowa pokazuje w ten
sposób tragedie swoich bohaterek (np. Teodory z Czternastej części) i nieczułość ich
otoczenia, ale jednocześnie sama w pewien sposób utrwala obraz starej panny jako
zatrzymanej w rozwoju uczuciowym dziwaczki. Postać starej panny znanej z tekstów kultury popularnej — z komedii francuskich i polskich, z popularnych operetek — Orzeszkowa wyposaża co prawda w świadomość tragiczną, ale jednocześnie
nie pozbawia jednak cech karykaturalności.

13

Stwierdzenie, że człowiek nowoczesny przestał być gospodarzem własnego czasu wraca
w późnej publicystyce Konopnickiej.
14
Wiersz Nie wierzę w nic..., [w:] Młoda Polska.Teksty. Materiały do ćwiczeń, wyb. I. Maciejewska,
Warszawa 2000, s. 8.
15
E. Orzeszkowa, Panna Antonina, [w:] eadem, Dzieła wybrane w dwunastu tomach, red. J. Krzyżanowski, J. Z. Jakubowski, M. Żmigrodzka, t. 11, Warszawa 1954, s. 37.
16
Społeczną stygmatyzację starych panien wyraziście przedstawiał już Honoré Balzac,
np. w powieści Kuzynka Bietka. Swoiste wykluczenie tytułowej bohaterki ze względu na staropanieństwo staje się źródłem jej nienawiści do zamężnej, szczęśliwszej kuzynki, której rodzinę usiłuje w odwecie zniszczyć. Balzac pokazuje jednak, że wszystkie „zwycięstwa” Bietki
prowadzą ją ku ostatecznej klęsce — bohaterowie sprytniejsi w społecznej grze chętnie wykorzystują jej kompleksy i cały czas traktują ją instrumentalnie.
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Dzieje się tak np. w Nad Niemnem, gdzie pojawia się kilka starych i starzejących
się bohaterek: stare panny Marta i Róża, wdowa Andrzejowa, matka Jana Bohatyrewicza, Emilia Korczyńska. Dla prawie wszystkich ten etap życia łączy się z ponurym bilansem — czy w przypadku kobiet, które czepiają się desperacko pozorów
młodości (Emilia, Róża), czy w przypadku Andrzejowej, która po tragicznym owdowieniu wybiera rolę starej kobiety, co zamyka ją na siły życia i nie pozwala kochać,
czyni z niej osobę zimną, jałową uczuciowo. Najbardziej tragiczna jest w tym gronie
Marta, która traci wszystko, co było dla niej ważne, przestaje wierzyć w Boga i sens
własnego codziennego wysiłku. Alienacja Marty jest dla Justyny rodzajem lustra,
w którym dziewczyna dostrzega własne lęki. Charakterystyczne, że bezboleśnie
przeżywa swoje starzenie się tylko matka Jana Bohatyrowicza — bo poszła za głosem uczucia, a nie społecznej normy (wyszła drugi raz za mąż, opuściła dzieci, które
zresztą nie mają do niej o to pretensji, bo jest szczęśliwa)17.
Ważną próbą osobistej refleksji nad egzystencjalnym fenomenem starości kobiet jest bez wątpienia pisany szyfrem dziennik Orzeszkowej Dnie z lat 1898–190418.
Własna starość jest tu dla pisarki doświadczeniem zawstydzającym i wstydliwym,
dla którego brak języka. A brakuje go dlatego, że emocjonalne potrzeby starej kobiety, o których wspomina tu Orzeszkowa, są niewidzialne i społecznie nieakceptowalne. Ta gorzka obserwacja wielokrotnie pojawia się też w listach pisarki z okresu po
śmierci jej drugiego męża Stanisława Nahorskiego. W Dniach odbija się też bez wątpienia schopenhauerowska, pesymistyczna wizja starości jako absurdu istnienia —
pozbawiona tu jednak kompletnie pociechy, na którą wskazywał filozof (wygasanie
pragnień, vita contemplativa).
Wracając do bohaterek Orzeszkowej, można powiedzieć, że ich starzenie się to
czas rozliczeń z błędów, które popełniły, ale także z tych, które wobec nich popełniło społeczeństwo, obsadzając je właśnie w takich, a nie innych rolach. Wiele z nich
mogłoby powiedzieć o sobie to samo, co bohaterka nieodległego w czasie bestselleru Karin Michaleis Wiek niebezpieczny: „Żeglowałam pod fałszywą flagą”19. Jak wiadomo, bohaterką tej powieści jest kobieta przeżywająca doświadczenie menopauzy,
które każe jej inaczej spojrzeć na własne życie — małżeństwo, swoją rolę matki,
miejsce w społeczeństwie. Być kobietą oznacza nieustannie kłamać, to wniosek Elsie, która boleśnie przeżywa kobiecy czas zmiany. Widzi wówczas, że na kobiecość
składa się zbiór kulturowych przebrań i mistyfikacji, za którym ukrywa się brutalna
prawda o rządzących i zarządzanych. Michaelis przejmująco trafnie (także w kontekście dzisiejszych rozpoznań menopauzy20) pokazuje psychikę kobiety w okresie klimakterium, uwydatniając poczucie zagubienia, specyficznego „wychodzenia
poza siebie”, ulegania emocjom i niekontrolowanym odruchom21. Histeria Emilii
Korczyńskiej z Nad Niemnem (zwłaszcza widziana w zwierciadlanym odbiciu zapadającej natychmiast na tę samą przypadłość Teresy, panny do towarzystwa) może
być odbierana jako rys karykaturalny, choć oczywiście narrator podkreśla, że mamy
tu do czynienia z prawdziwym, a nie tylko udawanym cierpieniem. Histeria bohaterki Michaelis pokazuje trud kobiecego przechodzenia przez próg klimakterium,
17

Zob. E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej,
Warszawa 1995, s. 105, 107.
18
E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001.
19
K. Michaelis, Wiek niebezpieczny, przeł. A. S. Iwieński, Warszawa 1911.
20
Zob. np. G. Greer, Zmiana — kobiety i menopauza, tłum. M. Golewska, „Ośka” 2001, nr 4/1.
21
E. Paczoska, Niemłodzi i starzy u Prusa, [w:] eadem, Dojrzewanie, dojrzałość...
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uciążliwy nie tylko z powodu aspektów psycho–fizycznych, ale także dlatego, że
w kulturze patriarchalnej doświadczenie to jest tabuizowane i mistyfikowane. Praktyka ta przynosi kobietom w efekcie dojmujące poczucie zbędności i wykluczenia.
Zagubiona bohaterka z powieści Michaelis pozostaje z tymi doświadczeniami całkowicie sama — tym bardziej, że porzuca ją mąż, brutalnie pokazując, że minął już,
mówiąc metaforycznie, czas jej społecznej przydatności.
Powieść Wiek niebezpieczny ukazała się w Danii w 1904 r. i szybko stała się znana
w całej Europie, pierwszy przekład polski ukazał się w 1911 r. Warto tu podkreślić, że bohaterka Michaelis przeżywała podobne rozterki i niepokoje, co pani Latter
z Prusowskich Emancypantek, a przede wszystkim — bohaterki dzieł Gabrieli Zapolskiej22. W twórczości tej ostatniej obraz kobiecej starości, a zwłaszcza starzenia
się, jest integralnie związany z refleksją na temat miejsca kobiet w kulturze androcentrycznej. W powieści Córka Tuśki z 1907 r. starzenie się tytułowej bohaterki i jednocześnie dorastanie jej nastoletniej córki okazuje się doświadczeniem bolesnym
i wstydliwym. Tuśka ma świadomość zmarnowanego życia i zaprzepaszczonych
możliwości, przeoczonych lub porzuconych z powodu kulturowych zobowiązań
wynikających z przyjętych ról matki i żony. Powieść Zapolskiej na przykładzie losów matki i córki pokazuje, że dojrzała kobieta nie jest społeczeństwu do niczego
potrzebna. Tuśka buntuje się przeciw swojej roli „mameczki”, a jednocześnie zatruwa córkę nieufnością i strachem. Opisywane przez Zapolską psychofizyczne objawy starzenia się kobiety dałoby się na pewno zakwalifikować jako menopauzalne:
zmienność nastrojów, przechodzenie od śmiechu do płaczu, desperackie pragnienie
miłości, lęk przed własnym zmieniającym się ciałem, niechęć czy wręcz nienawiść
do własnych dzieci (podobna tej, ukazywanej przez Michaelis), ucieczka w histerię.
Starzenie się Tuśki potwierdza wizję jej życia jako niekończącej się klęski — którą ona sama określa za pomocą niezrozumiałej dla innych formuły o „tragicznym
przeznaczeniu kobiety”. Bolesna jest opisana samotność Tuśki na tym progu starości. Najbardziej dramatyczne w sporządzanym przez nią bilansie okazuje się to, że
starzejąca się matka nie ma języka, by przekazać swoje doświadczenie córce; najważniejszy dialog między obiema kobietami odbywa się w tej powieści bez słów.
W wielu utworach Zapolskiej uderza bezradność starych i starzejących się kobiet
oraz ich wrogość wobec młodych. Tak dzieje się np. w powieści Przedpiekle z 1889 r.,
gdzie starsze kobiety (nauczycielki, przełożona pensji) występują w specyficznej
roli zakładniczek systemu i strażniczek patriarchalnego więzienia jednocześnie. Ale
warto tu też przywołać „salonowy” dramat Zapolskiej z 1909 r. pt. Skiz. Przedstawia on jeden epizod z życia młodego i starszego małżeństwa, które spotykają się
w zwykłej sytuacji towarzyskiej. Ile lat ma starsza z kobiet, Lulu — dokładnie nie
wiemy, jest już mężatką z kilkunastoletnim stażem, może więc dobiegać czterdziestki. Mąż z pewną satysfakcją wypomina jej, że różne rzeczy (np. zazdrość) „w pewnym wieku” już nie przystoją. Sama bohaterka czuje się staro, np. kiedy w jednej
z pierwszych scen dramatu powie, że małżeństwo „to ostatnia uroczystość, na jakiej
jej być dozwolono z całym aparatem blasku i piękności” albo, gdy na wyznania
Witka odpowiada „musiałabym znacznie później się urodzić”23. Dla swego młodego
kuzyna Lulu jest z początku całkowicie niewidzialna, co każe ją sytuować po stronie
22

Zob. A. Janiak–Staszewska, „Więdnące” dziewczęta i „krzepkie” matrony w twórczości Gabrieli
Zapolskiej, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk, E. Flis,
Lublin 2006.
23
G. Zapolska, Skiz. Komedia w trzech aktach, Lwów 1909, s. 32.
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starości24. Kiedy jednak ujawnia się jej temperament, Witek postrzega ją jako kobietę
atrakcyjną i jeszcze młodą.
Próg starości jest dla Lulu doświadczeniem tym bardziej tragicznym, że mąż,
zgodnie z normą kulturową, może jeszcze długo prowadzić swoją grę w młodość.
Najbardziej interesujące w Skizie wydaje się to, że starzejąca się kobieta, sytuowana
przez te normy poza seksualnością, ujawnia tu swoje potrzeby erotyczne, chce być
„pożądaną”. Co więcej, dużo młodszy kuzyn, hreczkosiej nieobdarzony szczególną
przenikliwością, wyczuwa w niej temperament, stanowiący w jego oczach o atrakcyjności kobiety. Zainteresowanie starszą kuzynką jest jednak z jego strony, jak przekonuje się boleśnie Lulu, tylko porywem instynktu, wybrykiem. Skiz kończy się sceną
klęski starszych bohaterów, którzy pozostaną ze sobą tylko siłą przyzwyczajenia. To
wtedy Lulu recytuje mężowi wiersz „Byli sobie dziad i baba”, który w jej interpretacji
zamienia się w groteskowy kuplet o wyższości kompromisu nad postawą buntu25.
Starzejąca się kobieta przegrywa w „małżeńsko–tarokowej” partii, ale jednocześnie
odkrywa swoje pragnienia. Zapolska dotyka tu zatem sfery stabuizowanej, która
w literaturze zostanie dużo później poddana analizie, np. w nowelach i powieściach
młodszej o pokolenie pisarki francuskiej Colette (właśc. Sidonie–Gabrielle Colette)26.
Choć warto dodać, że jeszcze pod koniec lat 60. XX w. Simone de Beauvoir pisze: „Ani
historia, ani literatura nie pozostawiły nam żadnych wartościowych świadectw na temat seksualności kobiet w późnym wieku. Temat ten otoczony jest jeszcze silniejszym
tabu niż seksualność starych mężczyzn”27. W dramacie stylizowanym na francuską
komedię bulwarową w stylu pièce bien faite, gdzie poszczególne role (męża, kochanka,
starej ciotki, amantki) są ściśle ustalone przez konwencję, Zapolska zdejmuje ze starzejącej się kobiety szary welon „niewidzialności”28.
Zupełnie innego aktu uwidocznienia w obrazie starej kobiety tego, co społecznie
i kulturowo przeoczone, dokonał niemal w tym samym czasie Stanisław Brzozowski
w swojej niedokończonej powieści, w której podsumowywał doświadczenia polskie
czasu rewolucji 1905 r. Ważną bohaterką Książki o starej kobiecie, która miała być wiązanką monologów poświęconych zmarłemu tragicznie rewolucjoniście, Aleksandrowi Zajączkowskiemu, jest jego stara matka, szukająca prawdy o życiu i śmierci syna.
Podejmuje ona kończącą się klęską próbę zrozumienia jego wyborów, ale jej monolog
to także opowieść o wykluczeniu kobiety z polskiego świata, którego jest przecież
integralną częścią. Historia polskiego heroizmu (w różnych jego wariantach) to jednocześnie, jak mówi bohaterka, historia upokarzanych matek: „My tarzamy się w prochu, my całujemy buty żandarmskie, nas łają, potrącają, śmieją się z nas, nas głupich”29.
24

Przykładowo Witek mówi: „nawet kuzynka dziś dobrze wygląda”, cyt. za ibidem, s. 47.
„I wszystko to stało dokoła nich w tej małej chatce, tak starej jak oni i srebrniało, bielało
razem z ich włosami, aż stało się światem mar i zamilkło, a chatka zamieniła się we wspólne
mauzoleum dokonanego podwójnego istnienia...”, cyt. za ibidem, s. 118.
26
Szczególnie w jej późnej powieści Chéri (wyd. pol., przeł. A. Topczewska, Warszawa 2010),
ale motyw ten pojawia się już np. w powieści Klaudyna w Paryżu (ostatnie wyd. pol., przeł.
K. Dolatowska, Warszawa 2011).
27
S. de Beauvoir, op. cit., s. 395.
28
Warto tu wspomnieć, że sama Zapolska, o czym świadczy jej korespondencja, czuła się
stygmatyzowana z powodu wieku — np. w czasie małżeństwa z młodszym od niej Stanisławem Janowskim. Do motywu „niewidzialności kobiety” będzie w okresie międzywojennym
wracać też Maria Pawlikowska–Jasnorzewska, np. w dramacie Egipska pszenica.
29
S. Brzozowski, Książka o starej kobiecie, [w:] idem, Dębina. Książka o starej kobiecie, Warszawa
1938, s. 375.
25
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Przejmujący jest tu obraz starej matki innego rewolucjonisty, samotnej, bezradnej, która samą siebie nazywa „kulfonem [...] po omacku jak rak tu błądzącym”30. Stare kobiety przeklinają „sprawę” i „ojczyznę”, które zabierają im synów, odcinają od życia, skazują na bezsens istnienia. Ten obraz umieścić można na antypodach grottgerowskiej
kliszy. Stara kobieta z powieści Brzozowskiego mówi: „Po co my wszystkie żyjemy,
zapracowujemy się głupie, bez ambicji: dla nas nie ma miejsca nigdzie, w całym kraju
nie ma dla nas miejsca. My nie umiemy rozmawiać o niczym, nudne jesteśmy. [...]
Milcz ty stara i niepotrzebna, milcz!”31. To doświadczenie starej kobiety, jak pokazuje
Brzozowski, nie może zostać zlekceważone w imię interesów „nowego człowieka”.
Jest integralną częścią polskiego życia i polskiej historii, tragicznym i dotąd przeoczanym lustrem narodowych fantazmatów. Jeśli nawet matki, pragnące „zwrotu” zabranych przez rewolucję synów, jak pisze Wojciech Gruchała, „domagają się staroświeckiej prawdy” — to ta prawda ulokowana jest po stronie życia pojmowanego w jego
najbardziej źródłowym, biologicznym aspekcie32. Historia matki Aleksandra — „córki
Edypa” — miała być w tej powieści głosem równorzędnym wobec innych, które do tej
pory w polskich opowieściach ją zagłuszały. Książka o starej kobiecie nie została jednak
dokończona, co można uznać za sytuację emblematyczną dla obecności problematyki
starości kobiet w polskiej literaturze początku XX w.
Tematyka ta na dobre zagości na niwie literackiej w Polsce dopiero w okresie
międzywojennym. Bohaterka wczesnej powieści Zofii Nałkowskiej Narcyza stare
kobiety widzi jako swoich wrogów — bo oddały swoje życie mężczyznom, dały sobie zabrać biografie. W projekcie feministycznym młodej Nałkowskiej nie ma miejsca na starą kobietę — występuje ona bowiem w imieniu kobiet najmłodszych. Ale
w okresie międzywojennym, gdy sama przekroczy pięćdziesiątkę, wraca do wątku
starych pań — np. w Granicy czy Niecierpliwych. Dużo pełniejsze, wielowymiarowe
obrazy starości kobiet przynosi Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej i Całe życie Sabiny
Heleny Boguszewskiej. To opowieści o niełatwym bilansie kobiecej starości — historie bohaterek są smutne, ale, jak podkreśla Iza Kaluta, w pełni ich własne:
Jakby dopiero starość umożliwiała kobietom oficjalne wyjście z cienia rodziny
i mężczyzny. [...] Nieważne kobiece doznania zostają utrwalone, uporządkowane
według noszonych niegdyś sukien, zmienianych mieszkań, kłopotów z dziećmi
i z powodu dzieci radości, odrzuconych uczuć, niespełnionych nadziei i ambicji.
Spojrzenie na życie z perspektywy starych kobiet staje się pretekstem do odtworzenia typowych kobiecych doświadczeń33.

Drogę dla tych rozpoznań wskazuje bez wątpienia już literatura przełomu XIX
i XX w. — i ta zaglądająca pod podszewkę stereotypu „babuni”, i ta dopominająca
się o różnie pojmowaną podmiotowość starej kobiety w kulturze.

30

Ibidem, s. 393.
Ibidem, s. 399.
32
W. Gruchała, Są solą ziemi. O „Książce o starej kobiecie” Brzozowskiego, „Dekada Literacka”
2008, nr 4, s. 73.
33
I. Kaluta, Zestarzeć się wolno, http://pismozadra.pl/component/content/article/354 [dostęp:
01.02.2013].
31
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Starość pozytywistów i/a starość pozytywizmu

N

Starość niestarych a młodość. Pokoleniowy projekt starości. Wejście

a wstępie prezentowanego artykułu doprecyzowania wymagają podstawowe
pojęcia, takie jak: pozytywiści, pozytywizm i starość. Celowo użyłem w tytule
szerokiego i generalizującego określenia — ‘pozytywiści’. Chodzi o pisarzy pokolenia polskiego pozytywizmu, czyli zarówno epoki w dziejach myśli, jak i profilu
światopoglądowego (poznawczo–estetycznego z poziomu historii idei i filozofii)
kształtującego się wyraziście po traumie powstania styczniowego i trwającego nieprzerwanie, mimo indywidualnych wyborów i własnych ścieżek realizacji artystycznej, do końca życia najważniejszych przedstawicieli tej formacji. W zależności
od indywidualnych biografii daty końcowe wyznaczają: 1910 r. (śmierć Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej), 1912 r. (śmierć Bolesława Prusa), 1917 r. (śmierć Juliana Ochorowicza) czy 1938 r. (śmierć Aleksandra Świętochowskiego). Ten ostatni
był chyba najbardziej konsekwentnym pozytywistą w sferze idei, projektów i utopii, zapisywanych jednak i diagnozowanych od początku jego działalności publicystycznej w formie często bliskiej modernistycznej wspólnocie pytań i wątpliwości
poznawczych. Był też jednocześnie najbardziej niestandardową postacią, kształtującą w różnorodnych gatunkach literackich, pisanych przez 70 lat twórczego życia,
swoisty program naprawczy.
Czy koniec pozytywizmu następuje wraz ze starością i śmiercią Orzeszkowej,
Konopnickiej, Prusa — w latach 1910–1912 — czy może dopiero wraz ze śmiercią
„nestora” i „papieża” polskiego pozytywizmu — Świętochowskiego, który o co najmniej pokolenie „przeżywa” najważniejszych polskich twórców tej epoki i jednocześnie swoich przyjaciół, a także adwersarzy sporów epistemologiczno–artystycznych? Należy również podkreślić, że nowe estetyczno–światopoglądowe profile
myślenia i realizacje twórcze z czasów polskiego przełomu antypozytywistycznego1 czy rodzące się, równolegle z biografiami literackimi polskich pozytywistów,
projekty modernistyczne, nie zaburzą indywidualnych, choć zmieniających się ścieżek artystycznych pisarzy pokolenia pozytywizmu, na co wskazywały już badania

1

Posługuję się terminem wypracowanym na gruncie polskiego literaturoznawstwa przez
Tomasz Weissa. Zob. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–1890, Kraków 1996.
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m.in.: Zygmunta Szweykowskiego2, Janiny Kulczyckiej–Saloni3 i Marii Żmigrodzkiej4. Janusz Maciejewski udowadnia, że dojrzali (ale nie starzy jeszcze) pozytywiści reagowali na nowe bodźce i nowe teorie, tworzone przez młodszą generację po
1880 r., poddawali rewizji systemy wartości, myślenie, doświadczali rozterek bliskich modernistycznej wspólnocie ducha5.
Jakkolwiek pisarze pokolenia pozytywizmu polskiego muszą w dalszej drodze artystycznej zająć stanowisko wobec modernistycznej antropologii, literatury
i funkcji tychże, to pozostaną konsekwentni w sferze idei, utopii, nieustannego doskonalenia siebie, testując jednocześnie nowe wzorce pisarskie, wykorzystując je
w praktyce, przekraczając wcześniej narzucone sobie gatunki i tematy czy eksplorując twórczo różnorodne spotkania z doświadczeniami nieopisywalnymi, granicznymi, przekraczającymi ramy poetyki realizmu jako sposobu rozumienia i ujęcia
„rzeczywistości” w języku.
Pozytywizm dla jego polskich przedstawicieli to nie tyle metoda badania i percypowania mechanizmów rządzących światem (tu oddalają się od ważnych dla nich
dewiz teorii Comte’a, ale i Spencerowskiej teorii organicznej), ile realizowany światopogląd ideowy i życiowy (egzystencjalny), który będą w ciągu kilkudziesięciu lat
życia testować, przekraczać i poddawać próbom jego dystynktywne cechy ukształtowane w latach 70. XIX w. Zygmunt Szweykowski już w 1929 r. konstatował, że
w 1863 r. ruch zwany pozytywizmem, „powołał do życia nową dziedzinę myśli
zbiorowej, odkrył jej ważność, jej charakter, logikę i konsekwencje, zagadnienia społeczne uczynił realnymi, bliskimi, i uświadomił ich nieodzowność dla wszystkich
i w każdej chwili”6. Leszek Kołakowski w studium dotyczącym szeroko rozumianej istoty pozytywizmu w dziejach myśli filozoficznej, wyznaczając cztery reguły
doktryny pozytywistycznej (fenomenalizm; nominalizm; reguła przecząca wartości poznawczej sądów oceniających i wypowiedzi normatywnych; jedność metody
wiedzy) zauważał, że:
Pozytywizm jest pewnym stanowiskiem filozoficznym dotyczącym wiedzy ludzkiej; w samym tym stanowisku nie są przesądzone, ściśle biorąc, pytania o sposób
nabywania — w sensie psychologicznym lub historycznym — wiedzy przez ludzi. Pozytywizm natomiast jest zbiorem reguł oraz kryteriów wartościowania odnoszących się do poznania ludzkiego; mówi o tym, jakiego rodzaju treści zawarte
2

Z. Szweykowski, Pozytywizm polski. Próba oceny, „Przegląd Współczesny” 8, 1929, t. 28, nr 83
(marzec), zwłaszcza s. 413 nn.
3
Spośród wielu monograficznych studiów Janiny Kulczyckiej–Saloni, poświęconych literaturze pokolenia pozytywistów, przywołać warto: przeglądowy szkic naukowy, eadem,
Geografia literacka Polski pod zaborami, [w:] Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura,
red. S. Kieniewicz, Warszawa 1982, s. 466–508; J. Kulczycka–Saloni, Wstęp, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. eadem, Wrocław 1985, s. III–CXXIX; eadem, Literatura polska 1864–1918, „Rocznik Literacki” 1982 (wyd. 1988), s. 295–319; eadem, Rówieśnicy
Wokulskiego, [w:] Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992,
s. 11–26.
4
M. Żmigrodzka, Pozytywizm Elizy Orzeszkowej, „Pamiętnik Literacki” 62, 1971, z. 4, s. 47–68.
5
J. Maciejewski, Jeszcze o „przełomie antypozytywistycznym...”, [w:] Przełom antypozytywistyczny
w polskiej świadomości kulturalnej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Wrocław
1986, zwłaszcza s. 218–219. Zob. także studium Józefa Bachórza o Elizie Orzeszkowej, Pozytywistka na rozdrożu, [w:] Przełom antypozytywistyczny...
6
Z. Szweykowski, Pozytywizm polski..., s. 409.
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w naszych wypowiedziach o świecie zasługują na miano wiedzy oraz podaje normy pozwalające odróżnić to, co stanowi przedmiot możliwego pytania, od tego,
o co pytać rozsądnie niepodobna7.

Odwołując się z kolei do rozważań Barbary Skargi — dokonującej specyficznej
hierarchizacji i strukturalizacji myśli pozytywistycznej i światopoglądu pozytywistycznego, wydzielającej swoiste cechy dystynktywne szkoły pozytywistycznego
myślenia, rozróżniającej między zakresem i pojemnością znaczeniową filozofii oraz
światopoglądu — globalny model nauki i wiedzy nie musi być adekwatny wobec
porządku świata8. W książce Narodziny pozytywizmu polskiego (1831–1864) badaczka
ta traktuje przedmiot swoich analiz jako szeroki nurt kulturowy. W estetyce i filozofii Władysława Tatarkiewicza pozytywizm (któremu przynależą w zależności od
operacyjności i kontekstu trzy pojęciowe znaczenia: minimalizmu, comtyzmu oraz
scjentyzmu) określony został zaś poglądem całej postępowej inteligencji9.
W związku z określeniem swoich powinności pisarskich i społecznych, kreśląc
horyzont etycznej odpowiedzialności i relacji między indywidualnym i zbiorowym,
pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu tworzyć będą własne definicje i granice
rozumienia pojęcia istoty pozytywizmu i przynależności do szkoły pozytywnej. Już
w 1874 r. Antoni Pilecki, próbując wykorzystać taine’owski „typ panujący”, uzasadnia, że poezja i pozytywizm nie są wrogimi i sprzecznymi żywiołami. Pozytywizm
traktuje on wtenczas jako kierunek okrzepły, dobrze zadomowiony, który wrósł
w życie narodów, odrodził ludzkość i przyczynia się do ewolucji ekonomii i stosunków międzyludzkich, ponieważ jest potęgą myśli. Adwokat i współpracownik
„Przeglądu Tygodniowego”, a także redaktor „Opiekuna Domowego” zadaje fundamentalne pytanie o status i ramy znaczeniowe pozytywizmu w swojej rozprawie
Społeczne znaczenie poezji i współczesne jej stanowisko:
Czego chce pozytywizm? Myśli jasnej i trzeźwej, myśli, co by objęła świat cały: naturę, ludzi, ducha i ciało, i zbadawszy trzeźwym okiem wszystkie objawy wszechświata, odkryła prawa, rządzące ich bytem, prawa, za pomocą których wola
człowieka kieruje naturą i ku celom, wypływającym z potrzeb i dążeń ludzkości,
obraca. Pozytywizm pragnie także uczucia, tak, łaskawi panowie, uczucia! [...]
Pozytywizm zatem zawiera w sobie czynnik poetyczny — uczucie. Nie dorzuca on i fantazji, ale pojmuje ją jako trzeźwą córę rzeczywistości, na której opierać
się zawsze powinna. Jest ona niczym innym, jak pewnym zestawieniem wrażeń
rzeczywistości, układającym takowe w piękne i harmonijne obrazy, odpowiadające przewodniej idei, jaką myśl poety się kieruje10.

Ksiądz Franciszek Krupiński w Szkole pozytywnej (1868) ujawniał dialektyczną
zmianę znaczeniową operacyjnej definicji pozytywizmu, kiedy od poziomu filo7

L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna, Warszawa 2009, s. 10.
B. Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu,
[w:] Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany, red. A. Hochfeldowa,
B. Skarga, Wrocław 1972, zwłaszcza s. 18–20; eadem, Narodziny pozytywizmu polskiego (1831–
1864), Warszawa 1964.
9
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1968, t. 3, s. 172.
10
A. Pilecki, Społeczne znaczenie poezji i współczesne jej stanowisko, [w:] Programy i dyskusje...,
s. 135.
8
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zofii pozytywnej przechodził do określenia wiążącej się z nią metody, dzięki której „nowa nauka filozoficzna”11 jest w ogóle cokolwiek warta. Aleksander Świętochowski w artykule Herbert Spencer. Studium z dziedziny pozytywizmu (1872) dobitnie
podkreślał zaś, że pozytywizm należycie rozumiany nie jest „żadną szkołą z niezmiennym kodeksem, z niezmiennymi artykułami wiary, z nieomylną powagą,
ale jest metodą naukową na doświadczeniu i naukach przyrodzonych opartą, od
kilku wieków stosowaną i rozwijaną, i do coraz nowych rezultatów doprowadzającą”12. Julian Ochorowicz z kolei we Wstępie i poglądzie ogólnym na filozofię pozytywną
(1872) uwyraźniał charakter i specyfikę pozytywizmu, który nie jest i „nie chce
być systemem skończonym”13. Osobną dyskusję wzbudziło utożsamienie i synonimizowanie pojęcia pozytywizmu ze szkołą czy nauką samego Auguste’a Comte’a,
choć Piotr Chmielowski najpierw w artykule Pozytywizm i pozytywiści (anonimowo, „Niwa” 1873), a potem w pierwszej serii Zarysu literatury ostatnich lat szesnastu
(1881) podkreślał, że: „Pozytywistą można pozostać nawet wtedy, gdy się kto nie
zgadza ze szczegółowymi uogólnieniami czy to samego Comte’a, czy też innego
filozofa z tego kierunku”14.
W związku z przedstawionymi poglądami na temat pozytywizmu, niejednorodność i niemonolityczność zakresu pojęciowego tego nurtu15, poddawana operacyjnym chwytom rozszerzania bądź obchodzenia jego granic w późnych latach 80. XIX

11

F. Krupiński, Szkoła pozytywna, „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 3, s. 85.
A. Świętochowski, Herbert Spencer. Studium z dziedziny pozytywizmu, „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 15, s. 114–117; nr 25, s. 196–198; nr 26, s. 203–204; nr 29, s. 228–230.
13
J. Ochorowicz, Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną, Warszawa 1872, s. 91.
14
P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1, s. 275.
Maria Żmigrodzka omawia również recenzję Karola Krzewskiego poświęconą Zarysowi
i specyficznemu rozumieniu pozytywizmu jako comtyzmu przez młodego Chmielowskiego. Por. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965, s. 90. Zob. także:
K. Krzewski, „Zarys literatury” P. Chmielowskiego o walce młodych ze starymi, [w:] Prace historyczno–literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936, s. 463.
15
Na specyfikę rozumienia pojęcia wskazują rozpoznania Aurelego Drogoszewskiego (Pozytywizm polski, Lwów 1931), badania Janusza Maciejewskiego (książka Przedburzowcy oraz
tekst o modelach periodyzacji XIX w.: Miejsce pozytywizmu polskiego w XIX–wiecznej formacji
kulturowej, [w:] Pozytywizm. Języki epoki, red. G. Borkowska, J. Maciejewski, Warszawa 2001,
s. 11–38), Tadeusza Budrewicza (m.in. studia nad twórczością Marii Konopnickiej), Bogdana
Mazana (teoria „mikroświatów tekstowych”), a także liczne rozprawy Henryka Markiewicza.
Na niejednorodność i swoistą „dialektykę” pozytywizmu wskazywali już badacze; zakres
odnośnej bibliografii przekracza jednak ramy tego studium i przypisu, choć warto odnotować przełomowe prace w badaniach polskiego pozytywizmu: Z. Szweykowski, Pozytywizm
polski..., s. 406–419; H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego, [w:] Proces historyczny
w literaturze i sztuce: materiały konferencji naukowej, maj 1965, red. M. Janion, A. Piorunowa,
Warszawa 1967, zwłaszcza s. 143–146; E. Pieścikowski, „Dramatyczna epoka, którą nazywamy
pozytywizmem”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (tyt. nru: Czytanie pozytywizmu), Seria Literacka VII (XXVII), Poznań 2000, s. 5–19; idem, Próba sporu o pozytywizm, „Ruch Literacki”
1970, z. 3, s. 185–188; J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu — próba odtworzenia, [w:] idem,
Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996, s. 229–248 (pierwodruk: „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 17/18, 1982/1983, s. 171–190); J. Tomkowski, Co to
jest pozytywizm?, [w:] idem, Mój pozytywizm, Warszawa 1993, s. 7–33; G. Borkowska, Pozytywizm — blaski i cienie, „Znak” 1996, nr 2, s. 13–19 (nr poświęcony w całości pozytywizmowi);
M. Gloger, Jak czytać pozytywizm? Rekonesans, „Poznańskie Studia Polonistyczne” (tyt. nru:
Czytanie pozytywizmu), Seria Literacka VII (XXVII), Poznań 2000, s. 21–45.
12
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stulecia, w latach 90. XIX w. i na początku XX w. ujawnia, jak starzeją się granice
polskiego pozytywizmu i jak dezaktualizują się z czasem i rozchodzą postawy polskich pozytywistów (pisarzy pokolenia, stanowiących w dużym stopniu forpocztę
ruchu lat 70. XIX w., takich jak: Orzeszkowa, Ochorowicz, Wiślicki, Świętochowski
czy nawet Prus, choć rozpoczynający swą przygodę w warszawskim tyglu nowych
idei w prasie humorystycznej, zbliżonej do umiarkowanie liberalnej czy wreszcie
konserwatywnej, publikując w „Musze”, „Kolcach”, „Opiekunie Domowym”, „Niwie” czy „Kurierze Warszawskim”). Ale przede wszystkim ukazuje to, jak starzeje
się sam pozytywizm jako pojęcie widziane lepiej i pełniej, bo z krytycznego dystansu, przez jego „założycieli” i fundatorów dopiero z perspektywy artystycznej
i epistemologiczno–aksjologicznej zmiany warty pokoleniowej w latach 90. XIX i na
początku XX w. — w okresie moderny polskiej. Widać to również w zmianie profilu
recepcji poezji Adama Asnyka czy Marii Konopnickiej, a także niejednolitej absorbcji dziedzictwa romantyzmu z różnorodnym rozkładaniem akcentów między nobilitacją Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego i wreszcie — teorii oraz praktyki
tłumaczeń zachodnioeuropejskiej poezji, zwłaszcza Victora Hugo, Alfreda de Musseta i Heinricha Heinego, o czym świadczą umieszczane w prasie — m.in. w „Tygodniku Mód i Powieści”, „Kolcach”, „Kłosach” czy „Izraelicie” przekłady dzieł tych
poetów. W związku z tym, że interesuje mnie profil pisarzy pokolenia pozytywizmu, których nazwać by można „wolnomyślicielami”, skupionymi głównie wokół
gazet o profilu nowoczesnym, liberalnym (jak m.in. „Przegląd Tygodniowy”) lub
humorystycznym, stąd nie biorę pod uwagę dyskursu publicystycznego, a także intymistyki konserwatystów spod znaku „Czasu” czy „Kraju” i świadomie eliminuję
również niestandardowość figury publicystycznej Henryka Sienkiewicza i jego obfitej epistolografii.
Ewolucja myślenia polskich pozytywistów, ich starzenie się, tak jak starzenie się
ich idei czy projektów (ocierających się często o utopię jako konieczny i wyrazisty
czynnik wzmacniający myślenie i strategie wyborów artystycznych), ujawniają wielowymiarowość i indywidualny rys. Dlatego — mimo duchowego współdziałania,
wstępnych deklaracji integracji, działania na korzyść organizmu–państwa, którego
de facto nie ma, podobnych idei kooperacji, szeroko pojętej emancypacji, często deklaratywnie agnostyckiego (swoiście sekularnego), choć nie materialistycznego charakteru przeżywania i odbierania prawideł świata, mimo wspólnej walki o podnoszenie kwalifikacji i uświadamianie warstw najuboższych, walki z klerykalizmem czy
podnoszenia poziomu szkolnictwa i edukacji — każdego z polskich pozytywistów
należy potraktować jako osobną indywidualność. Osobną, bo ujawniającą w tekstach
i w samych życiorysach inne standardy twórcze i ich realizacje. Osobną też dlatego,
że koleje życia pozytywistów i ich biografie pobiegną innymi torami. Z tych względów chciałbym badać problem ich starości nie z perspektywy twórczości literackiej
(choć ta od początku ich powieści, miniatur prozatorskich i poetyckich czy dramatów przesycona jest doświadczeniem starości, a portrety starców czy ludzi starzejących się są niezwykle ważnym rysem literackim), ale z perspektywy intymnych
(czyli generalizując i upraszczając: niefikcjonalnych) zapisów, a zatem wspomnień,
listów, diariuszy. W celu podjęcia rozważań nad starością pozytywistów polskich,
sposobami jej diagnozowania i dyskursywizowania w prywatnym zapisie należy zapytać o to, jak niektórzy z nich z perspektywy zbliżającego się końca definiują swoje
stanowisko wobec czasów młodości, czy i jak określają prywatną, ale i ideową starość
własną (jako dawnych młodych) i pozytywizmu jako programu absorbowanego nie
za pośrednictwem empirycznych metod poznania, ale biblioteki (jak wskazuje na to
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Jan Tomkowski16) — z klasycznymi lekturami tworzącymi kanon myśli zachodnioeuropejskiego pozytywizmu — Auguste’a Comte’a (ważnego dla Świętochowskiego),
Herberta Spencera i Charlesa Darwina — jako autorytetów powszechnie uznawanych, Henry’ego Thomasa Buckle’a jako autora Historii cywilizacji w Anglii (ważnego
dla młodej Orzeszkowej), Johna Stuarta Milla — jako autora studiów o kwestiach
wolnościowych, „arystokratycznym” liberalizmie i sprawie poddaństwa kobiet —
nieprzecenionego autorytetu dla Świętochowskiego i Konopnickiej, której nie można
określić mianem pozytywistki, jeśli wziąć pod uwagę jej późny debiut, ale która wpisuje się dzięki jej rozlicznym diagnozom kondycji społecznej, kulturowej, obyczajowej i tożsamościowej w krąg pytań stawianych przez formację pozytywistyczną.
Na początku lat 70. XIX w. pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu (współtworzący oczywiście dopiero jego mapę, charakter oraz rodzaj szkoły myślenia,
dojrzewania czy przeciwdziałania skutkom złego funkcjonowania organizmu społecznego) wyznają i wierzą w hasła nominalizmu poznawczego, jedności metody
wiedzy, mają zaufanie do nauki oraz nieustannie kształcą się i doskonalą. Cechuje
ich pasja zdobywania wiedzy, która ujawnia konieczność przekraczania granic poznawczych. Dynamicznie i żywo projektują to, co przynieść ma przyszłość, odarta
z postszlacheckiego koturnu i fasady myślowej, która jak mawiał Świętochowski nie
dopuszcza, by należycie „wietrzono” chaty polskie. Przeciwstawiają się temu, co
nieaktywne, bierne, uśpione, tradycyjne (w pojęciu ograniczającym nowe zdobycze
i tłamszącym rozwój) i klerykalne. Nie wszyscy oczywiście, ale większość — jak
Eliza Orzeszkowa, Adam Wiślicki, Aleksander Świętochowski, Antoni Pilecki oraz
specyficznie diagnozujący niemoralność w literaturze i proponujący utylitarystyczny projekt naprawczy młody Piotr Chmielowski czy Feliks Bogacki, występują jako
młodzi z nowym programem, ale co ciekawe — już w tekstach publicystycznych
z lat 70. XIX w. pojawia się bardzo interesujące i ambiwalentne posługiwanie się
przez nich pojęciem młodości i starości. Również krytykowi literatury i kultury
przypiszą na początku lat 70. ważne funkcje: „przewodnika”, „opiekuna”, „uczonego systematyka”, „bezstronnego”, krytyka „ogrodnika”, „współposzukiwacza
prawdy” czy „sumienia epoki”17.
W dwóch artykułach wstępnych „Przeglądu Tygodniowego” z roku 1872
(nr 23 oraz 24) pojawiają się dwa ważne, uzupełniające się teksty autorstwa etatowego publicysty pisma nastawionego na promowanie współczesności, nowoczesności
i młodości, Aleksandra Świętochowskiego. Ich tytuły brzmią kompatybilnie (w myśl
rok wcześniej anonimowo opublikowanego manifestu My i wy) — Młodzi18 oraz Starzy19. W pierwszym z nich wskazuje się na „wyższą instytucję naukową”20, fundatorkę i filar nowego typu myślenia i szkoły pozytywnej — Szkołę Główną. Synonimami
jej działania są: życie, ruch, czysta atmosfera, prawdy nauki, prawdy doświadczenia,
serce, zdrowie, siła21. Ale od początku buduje się obraz Szkoły Głównej w taki sposób,
żeby wskazywać właśnie na jej instytucjonalny charakter, nośność działań i zamierzeń, efekty kształcenia, wreszcie, by podkreślać jej doświadczenie (choć wiadomo,
16

J. Tomkowski, Co to jest pozytywizm? [w:] idem, Mój pozytywizm..., s. 23.
O funkcjach krytyka w ówczesnym dyskursie publicystycznym pisze Ewa Paczoska,
zob. eadem, Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988, zwłaszcza s. 10–17, 22.
18
[A. Świętochowski], Młodzi, „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 23, s. 178–180.
19
Idem, Starzy, „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 24, s. 185–186.
20
Idem, Młodzi..., s. 178.
21
Ibidem.
17
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że zaczęła swą działalność w 1862 r., kontynuując ją zaledwie siedem lat do 1869 r.,
więc pisze się o działalności instytucji z pozycji nie tyle absolwenta, ile autorytetu,
który ocenia ją z perspektywy czasu): „Rzecz bardzo naturalna, że wychowana w niej
młodzież zaczęła przez odebraną naukę procentować w społeczeństwie i odciskać na
nim dodatnie swe znamiona. [...] Dwa więc źródła mądrości otworzyły się w naszym
społeczeństwie — nauka i życie”22. W Młodych podkreśla się wielką odpowiedzialność spoczywającą na młodzieży związanej ze Szkołą Główną oraz „Przeglądem
Tygodniowym” jako „organem umysłów młodych”23, młodzieży, która dźwiga na
barkach oświatę, boryka się z przeciwnościami, napotyka na głosy oskarżeń ze strony starych24. Jednym słowem jest kariatydą moralnego, naukowego i społecznego
porządku. Autorytetem o dużej, silnej, świeżej i zdrowej jakości, zdolnym walczyć
z głupotą, marazmem i działalnością uciekających z posterunku i od chwili dziejowej starych. Dlatego młodzi z konieczności, w imię obowiązku i odpowiedzialności,
przejmują świadomie ich rolę. Obozowi starych dostaje się za kwaśny bajronizm25,
stracenie szans, leniwość umysłową, bierność, choć ironiczny wydźwięk końcowej
(retorycznie wyprofilowanej) wypowiedzi oddaje cześć ojcom, którzy „czuwają nad
losem swych synów... Cześć starości, która słowem błogosławieństwa wspiera myśl
i pracę młodą!”26. Dlatego konieczność mechanizmu zastąpienia i wejścia w rolę okazuje się oczywistym i nieuchronnym działaniem „falangi” młodych, którzy stoją na
posterunku dojrzałości i starości rozumianej tu jako odpowiedzialność i chęć do pracy na wszelkich polach.
Stanowisko młodej prasy i młodych w późnych latach 60. i 70. XIX w. rządzi
się regułą paradoksu. Generalnie rzecz biorąc, programowy sprzeciw ówczesnych
dwudziesto– i trzydziestolatków w ich wystąpieniach publicystycznych i manifestach, miał na celu skonstruowanie wyrazistej figury młodych i figury młodości,
choć figura młodego — przeciwstawiająca się opieszałości, marazmowi, bierności
twórczej i epigoństwu — była kształtowana jako figura dojrzałego, mędrca czy starca, który rozdaje sensy i krzyczy z ambony sprawy społecznej.
Posługując się retoryką i frazeologią różnicy starzy–młodzi, w sposób stereotypowy (bo pożądany i efektowny) pokolenie młodej prasy i pokolenie pozytywistów
polskich zaprojektowało w społecznym odbiorze swoisty obraz starości. Ale paradoks „starości” publicystyki wczesnopozytywistycznej polega na tym, że używając
determinantów i wyróżników określających starość schodzącego z areny publicznej
i literackiej pokolenia „okrytych skorupami i zbitych w jedną wyspę małży” (określenie Świętochowskiego z My i wy27), próbowali pokazać swój program naprawczy
(by posłużyć się określeniami z publicystyki) jako: konsekwentny, przemyślany,
uczony, mentorski, „pewny”, zdroworozsądkowy, dojrzały — a więc taki, któremu
się ufa i który jest przekonujący. Retoryczne cięte frazy (nierzadko transponowane
z języka sporu klasyczno–romantycznego poprzedniego pokolenia) promowały ideową młodość oraz witalność społeczną i literacką. Skądinąd ich kategoryczność, deklaratywność i radykalność w stosunku do minionej epoki epigonów romantyzmu
22

Ibidem.
Ibidem, s. 179.
24
Ibidem, s. 180.
25
[A. Świętochowski], Starzy..., s. 186.
26
Ibidem.
27
[A. Świętochowski], My i wy [„Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 44, bez podpisu]. Cyt. za
Programy i dyskusje..., s. 60.
23
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(choć nie samego romantyzmu czy oceny wieszczów), w logicznie, często implikacyjnie— jak u Feliksa Ehrenfeuchta w odczycie publicznym O prawdzie w literaturze
(1873) czy u Wiślickiego w Grochu na ścianę28 — prowadzonym wywodzie, konsekwentnie utrzymanym w ryzach syntetycznej i przyczynowo–skutkowej argumentacji, miały na celu ustalenie siły autorytetu falangi (czy „ławy” — jak dowodził
Świętochowski, przywołując określenie „starych” w anonimowo opublikowanym
My i wy), a nie jednostki, pokolenia, które dojrzało do tego, by można było pokładać w nim nadzieje. Marian Płachecki dowodzi, że: „Młodzi po to, żeby w ogóle
móc działać, i działać publicznie, realizowali program szczerości w skojarzeniu
z konwencją bezpamięci doskonałej. Bezpamięci najpierw wobec poprzedników.
Właściwie nic, co robili, nie czynili oni pierwsi. Kampania przeciwko poezji choćby
była w znacznej mierze powtórzeniem kampanii Szajnochy w Dzienniku Literackim
z roku 1852”29.
Także z perspektywy Kartek ze wspomnień Eksdziennikarza30 opublikowanych
w Petersburgu (1897 [właśc. 1896]) widać różnicowanie się pojęć starości i młodości
zwłaszcza w latach 70. XIX w. i sposób posługiwania się nimi, co więcej — można
tam znaleźć także częste fizjonomiczne wręcz oceny wizerunku starców dokonane
z perspektywy co najmniej dwudziestu lat prawdopodobnie przez Walerego Przyborowskiego lub Juliana Kaliszewskiego (Klina)31. Fizjonomika obecna w refleksji
dziennikarza „starej i młodej prasy” zdradza nastawienie (w duchu nauki Lavatera
i Galla) na czytanie biografii, sylwet, portretów pokolenia pozytywistów jako postaw i zachowań, co ujawnia ciekawy rys takiego podejścia do zewnętrznego wyglądu „bohaterów” studium, pokazując odpowiedniość wyglądu fizycznego i psychicznego (etycznego, postaw) żywych ludzi.
Ważne okazuje się również, że w manifestach i programach literackich postyczniowej epoki, na gruncie warszawskim teksty Wiślickiego, Orzeszkowej, Świętochowskiego, Ehrenfeuchta, choć nastawione na ujawnienie pokoleniowej możliwości, która stoi przed młodością jako ikoną nowoczesnego pokolenia, udowadniając
i promując ową młodość, wykorzystywały w retorycznym zapisie i określaniu własnego stanowiska perspektywę zbyt dojrzałego, starego, lepiej wiedzącego, mentorskiego tonu, który wartościująco aprobował bądź odrzucał oraz wydawał wyroki, przedstawiał radykalne propozycje i eksklamacyjnie projektował wizję nowej
28

A. Wiślicki, Groch na ścianę, „Przegląd Tygodniowy” 1867, nr 49, s. 391–393; 1868, nr 1,
s. 9–10.
29
Marian Płachecki w książce Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–1880), Warszawa 2009, s. 308 i 372–374 (podrozdz.: „Młodzi i starzy”. Manipulacja
Świętochowskiego).
30
[W. Przyborowski?] [J. Kaliszewski?], Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury
ojczystej 1866–1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, oprac. D. Świerczyńska, Warszawa
1998.
31
Kwestii autorstwa tej pracy poświęcił przekonujący passus Marian Płachecki, por. idem,
op. cit., s. 313, przyp. 8: „O ile można się spierać co do autorstwa Przyborowskiego, skądinąd uznawanego za pewnik we wcześniejszej literaturze przedmiotu, o tyle przypisanie go
Julianowi Kaliszewskiemu jest moim zdaniem całkowicie chybione”. Biorąc z kolei pod uwagę specyfikę stylistyczną, zabiegi retoryczne i sposób prowadzenia wywodu przez Walerego
Przyborowskiego w jego Listach o literaturze i literatach warszawskich, publikowanych na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1869–1870, skłaniam się do uznania, że autorstwo
w dużo większym stopniu przemawia jednak za Przyborowskim. Zob. też M. Żmigrodzka,
Orzeszkowa..., s. 92, przyp. 8.
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wspólnotowej rzeczywistości. Ale w krzyk pokolenia wpisany był projekt dojrzałego (mentorskiego, tu: starczego) doświadczenia.
Krytyka epigonów romantyzmu to więc krytyka niedojrzałości i mentalnej młodości ludzi (poetów, pisarzy) nieodpowiedzialnych za los narodu czy społeczeństwa. Krzyk pokolenia — ostry, kąśliwy i zbiorowy skutkować miał tym, by udowodnić siłę oraz możliwości twórcze i fizyczne, ale i stworzyć poczucie, że młodzi
są godnymi zaufania propagatorami scjentystyczno–utylitarnej walki o wolność, jak
to uzasadniają badania Ewy Warzenicy–Zalewskiej32. Oczywiście młode pokolenie
pisarzy i publicystów dzięki takiej strategii mogło mieć poczucie, że jest równoważnym i poważnym partnerem w dyskusji, co więcej — chciało stworzyć w myśleniu
pokolenia epigonów romantyzmu i starych (konserwatystów) wizerunek siebie jako
poważnego, dojrzałego oponenta z programem. Tym bardziej, że projektowana siła
wyobrażenia ich jako dojrzałych myślowo i okrzepłych w swych propozycjach autorytetów kierowana była niejako w próżnię, gdyż właściwego i poważnego oponenta
sporu nie było, zatem należało go zdemonizować i ustawić się z nową propozycją
światopoglądową i estetyczną na równi z wyobrażonym przeciwnikiem.

Pozytywizm i/a jego programowa starość. Rozejście
Mówiąc o starości — jej definicji i wpisanej w to pojęcie wartości — ważne wydaje
się wydobycie potencji znaczeniowej, która określa pokoleniową starość, bo będą się
nią posługiwać pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu jako matrycą odwołania
w programach w walce z epigonami romantyzmu i wartościować ją negatywnie. Natomiast w późnych deklaracjach większości z nich i zapisach intymnych diagnoza
starości jako egzystencjalnego momentu prywatnego doświadczenia, która pozwala
wiedzieć więcej, bo z odpowiedniej perspektywy, przyczyni się do różnorodnej i niejednoznacznej oceny wartości młodości pozytywizmu, a tym samym konsekwencji
jego starości. I tak Orzeszkowa 9 (22) kwietnia 1909 r., czyli na rok przed śmiercią,
napisze w liście do Tadeusza Bochwica, że „wyszła z ciasnego koła pozytywizmu”33,
który ją uwierał i krępował, choć przyczynił się do krytycznej diagnozy poznawczej. Inaczej we wspomnieniach i listach Świętochowski, który będzie aprobatywnie
z perspektywy lat wypowiadał się o ideach i projektach pozytywistów, nie negując
ich zasadności i podkreślając ich nowoczesność. Niemniej, to przecież Świętochowski
w momencie rodzenia się pozytywizmu warszawskiego na łamach „Przeglądu Tygodniowego” i wokół bibliotecznych lektur najważniejszych filozofów–fundatorów
epoki napisze pięć lat po swoim płomiennym wystąpieniu My i wy, po Pasożytach
literackich, Pleśni społecznej i literackiej, swoje Dumania pesymisty — obnażając w nich
ułomność i niewystarczalność metod oraz możliwości poznawczych polskiego pozytywizmu, pokazując jego starość czy wręcz śmierć w samym jego zarodku. Rzecz
inna, jak udowadnia drobiazgowo w Wojnach domowych Marian Płachecki, że różnorodnie polaryzują się „interwały” polskiej racji stanu w publicystycznym dyskursie
lat 60., 70., i 80. XIX w. i nie jest to kwestia jedynie binarnej opozycji, ale wewnętrznego skomplikowania problemu tożsamości. Świętochowski udowodni, że poznanie
jest procesem niepoznawalnym, nie można bowiem poznać świata, tylko jego formy,
32
E. Warzenica–Zalewska, Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego „obozu młodych”
(lata 1866–1876), Wrocław 1978.
33
E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Do przyjaciół: Tadeusza Bochwica, Jana Bochwica, Janiny Szoberówny, oprac. E. Jankowski, J. Baculewski, Wrocław 1961, t. 5, s. 179.
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a językowy obraz świata to największa niewola ludzka. I właśnie świadomość tej niemożności, wykorzystanie Spencerowskiego „niepoznawalnego”, będzie na wejściu
diagnozować stan i kondycję filozoficzną pokolenia.
Jak starzeją się więc polscy pozytywiści i jak starzeje się polski pozytywizm? Truizmem będzie generalizująca odpowiedź — pozytywiści starzeją się osobno, uciekając od wspólnoty i wielkiego tygla miejskiego, wędrując, podróżując, chorując
i borykając się z problemami rodzinnymi, finansowymi, geriatrycznymi. Zarówno
badania szczegółowe, jak i kompleksowe nad polskim pozytywizmem dowodzą
częstych przypadków rozejścia się ścieżek biograficznej i literackiej (tekstowej —
publicystycznej oraz fikcjonalnej). Publiczne i prywatne drogi pisarzy pokolenia pozytywizmu często rozchodzą się i rozmijają.
Co więcej — wspomnienia, listy, dzienniki ujawniają, że pozytywiści zaczynają
się też szybko starzeć. I z jednej strony próbują te ówczesne normy starości (starości
w rodzinie) projektować w swojej ścieżce artystycznej — jak np. Konopnicka w nowelach, Orzeszkowa w miniaturach i powieściach, Prus w powieściach o niedojrzałych
starcach, a Świętochowski w nowelach, niektórych dramatach i późnych powieściach.
Pozytywizm (choć jest „tworem” pokoleniowym, to różnie w indywidualnych
biografiach twórczych przekraczanym czy omijanym) starzeje się już wtedy, kiedy
młodzi jego przedstawiciele widzą niewystarczalność haseł i możliwości opisu rzeczywistości, stosowania reguł opisu ukształtowanych na przełomie lat 60. i 70. XIX w.
Kryje to kolejną nieoczywistość. Świętochowski już w 1876 r. krytykuje cele, metody
(ale nie istotę) paradygmatu pozytywistycznego jako szkoły myślenia gwarantującej
pewność poznania granic. Orzeszkowa po co najmniej dziesięciu latach wychodzi
z knebla czy „gorsetu tendencji” (termin Grażyny Borkowskiej), by szukać bardziej
pojemnej formuły wyrazu. Od początku lat 80. XIX w. Prus i Konopnicka poszukują odpowiedzi na pytanie o możliwość ujęcia w literaturze epistemologicznych
i religijnych formuł odzwierciedlających spotkanie ich bohaterów z transcendencją
i metafizyką. Oczywiście indywidualne poszukiwania w tym kręgu nie skutkują
odsunięciem się od idei naprawczej jeszcze ze szkoły oświeceniowych narracji i projektów Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, przedsięwzięć KEN, ale i propozycji encyklopedystów czy perspektyw rysowanych przez pokantowską konieczność
wyjścia ze stanu niepełnoletności, które oczywiście miały — zwłaszcza dla Świętochowskiego, Przyborowskiego i Orzeszkowej — szczególne znaczenie horyzontu
utopii jako przestrzeni możliwości, nieobcej późniejszym projektom Stefana Żeromskiego i Edwarda Abramowskiego.
A już młody Prus w wierszowanej, niepublikowanej bajce Drugi obraz szczęścia —
1868 — Liście i orzeł (Bajka dedykowana J. O. [Ochorowiczowi]), wykorzystując zarówno
topikę lotu i dążenia wzwyż, metaforę cichego doskonalenia i pracy wątłych (wiotkich) części składających się na zbiorowość (i dzięki temu świadczących o jej sile),
podobną do metaforyki stosowanej przez Asnyka, jak i niejednoznaczność semantyczną i grę pojęciami ‘młodości’ i ‘starości’, pisze:
Tam — kędy przepaście i skały omszone,
Gdzie odgłos się budzi stokrotny —
Usiadły dwa listki od wiatru niesione —
I usiadł król ptaków samotny.
Patrz bracie, rzekł listek — bodaj to być nami! ... —
Ten orzeł — to jakaś rzecz licha...
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My jeszcze daleko pójdziemy z wiekami,
A ów — już zaledwie oddycha...
Pamiętasz, jak w drodze przeszkadzał nam nieraz,
Ufając swej mocy i skrzydłu —
Lecz ustał zmęczony — a ja mogę teraz
Urągać dawnemu straszydłu...
O ptaku! coś pierwej wzlatywał nad chmury,
Popróbuj wyścignąć nas w locie...
...Wtem wicher unosi liść znowu do góry
I — topi po chwili gdzieś w błocie...
A orzeł?... Cóż orzeł! Jego wiatr nie smuci,
On gotów opierać się burzy,
Kto skrzydłu zaufa, los takim nie rzuci —
Nie zgubi w cuchnącej kałuży.

***
I wiele lat jeszcze on walczył z wichrami,
Choć wraz opuszcza go siła —
Choć starość posępna hojnymi garściami
Siwizny, pierze mu okryła.
A kiedy go trapią przeczucia złowieszcze,
Gdy widzi niknące już życie —
Zapragnął nad ziemię wylecieć raz jeszcze
I skonać jak orzeł — w błękicie.
Więc rzuca gwarliwą siedzibę człowieka,
Już wzbił się nad cypel ojczysty —
Tam umrze, skąd chmura w bojaźni ucieka,
Gdzie błądzi meteor ognisty...34.

Polscy pozytywiści publicznie nie ujawniają swoich spraw osobistych. Skrywają trudne przetrącone decorum rodzinnej prywatności, a co za tym idzie, starości.
Są powściągliwi i nauczeni wstrzemięźliwości etycznej, aprobatywności wobec
mozolnego pokazywania trudności w indywidualnych i zbiorowych diagnozach
człowieczeństwa oraz przez konieczności życiowe, a także lektury sceptyków, społeczników i filozofów. Portrety pozytywistów, których widzimy jako dwudziesto–,
34

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, sygn.
MBP 83 R/1, rkps: B. Prus, Drugi obraz szczęścia — 1868 — Liście i orzeł (Bajka dedykowana J. O.
[Ochorowiczowi]), s. 1–2. Zob. także: Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości,
oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1969, s. 72, 89; B. Prus, Listy
do narzeczonej i żony, oprac. H. Porębska, Wrocław 1953, s. 104–105. Tytulaturę bajki ujednolicono za: Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz..., uwspółcześniono też ortografię i interpunkcję
wiersza.
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trzydziesto– czy czterdziestolatków, to portery starców: z długimi brodami (jak
Asnyk, Chmielowski, Świętochowski), czujących się jak starcy, budujących swój
wizerunek na wzór matron jak Orzeszkowa w swych koafiurach i posągowych minach czy umęczona życiem Konopnicka — matka ośmiorga dzieci nad kagankiem
i książką z piórem w ręku, z potarganymi strzępami włosów. Wpisują się w ten sposób w oczekiwania takiego ich odbioru przez współczesnych (głównie czytelników
widzących w nich ostoję mądrości, ikonę uciemiężenia i pracy nad poprawą stanu faktycznego). Powodowało to, że nie tyle metrykalna starość była wyróżnikiem
ich kondycji mentalnej, ile potrzeba egzystencjalnego doświadczenia skazania na
starość jako dojrzałość i uczoność. Dopiero rytm starości właściwej (biologicznej)
umożliwiał w pewnym sensie wyminięcie starości (wyrwania się z decorum rodzinnego bądź zerwania z nim, by żyć pełnią życia po swojemu — jak Orzeszkowa,
Konopnicka czy Świętochowski).
Pisarze pokolenia pozytywizmu nigdy nie rezygnowali w swych prywatnych
zapisach (dokonywanych w ostatnich latach życia) z prób mierzenia się z codziennością starczą — różnorodnie uobecnioną i przeżywaną: inaczej przez pięćdziesięcio– i sześćdziesięciolatków, inaczej przez osiemdziesięcio– czy prawie dziewięćdziesięcioletniego starca Świętochowskiego. Dawali również przyzwolenie na
odbieranie ich jako ludzi podstarzałych czy starych. Ze wspomnień o Prusie wiemy,
że ten — choć miał ironiczny dystans do świata i siebie — nie dementował określania
go jako „poczciwego dziadzia”, rozdającego dzieciom cukierki, jak był przez wielu
nazywany (od Stefana Żeromskiego po Gabrielę Pauszer–Klonowską). Konopnicka
długo czekała, by zrzucić etykietę dojrzałej i doświadczonej przez życie wieszczki
narodu i żyć podróżując (na co wskazują studia Grażyny Borkowskiej35 czy Leny
Magnone36), Orzeszkowa nigdy publicznie nie pozbyła się kostiumu matrony i pisarki, pouczającej z grodzieńskiego biura sprawy polskiej, Świętochowski jako starzec i mentor już od 30. roku życia budował swój wizerunek erudyty i publicysty,
choć kontestował normy i standardy życia społecznego. Autor Absenteizmu publicznie będzie używał określeń autorytetu, uczonego, mędrca i nie będzie w tekstach
publicystycznych uwypuklał swej biograficznej młodości, bo tu nie o metrykalność
chodzi, wszak już jako dwudziestosiedmioletni adept lipskiego uniwersytetu w Dumaniach pesymisty, które stają się lustrem dla całej jego biografii twórczej, zaprojektował siebie jako sokratejskiego mędrca, zacierając metrykalną młodość, a eksponując
projektowaną oraz mentalną starość i dojrzałość. Podobnie Prus w Notatkach o kompozycji — jedynym autobiograficznym, choć specyficznym tekście, który jest teoretycznym przykładem warsztatu pisarza, wskazuje na rozumienie pojęcia starości.
Zapisuje tu przygodnie nieliczne prywatne wzmianki biograficzne pisane na temat
stanu zdrowia, kondycji czy możliwości twórczych.
Warto również powiedzieć o pewnej prawidłowości w rozumieniu egzystencjalnego doświadczania starości przez pozytywistów. Wszyscy oni na kartach swych
dzieł (wczesne i dojrzałe powieści o rodzinie Orzeszkowej; wszystkie powieści i wiele nowel Prusa; nowele Konopnickiej; bajki, dramaty i powieści Świętochowskiego,
a nawet wczesna liryka Asnyka) projektowali, często celowo mistyfikując i stereotypizując, przedwcześnie zestarzałych bohaterów, których los, a także okoliczności
życia i historii zmusiły do tego, by szybciej się zestarzeć, choć niekoniecznie dojrzeć.

35
36

G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
L. Magnone, Konopnicka. Lustra i symptomy, Gdańsk 2011.
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By założyć gorset starości, który warunkował pewność i stabilność emocjonalną,
choć często pozorną, ale potrzebną jako alibi.
Znamienne jest to, że wszyscy pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu szybko
określają siebie jako starych, podstarzałych, jakby to warunkowało lepszy, pełniejszy obraz forpoczty publicystycznej, naukowej, artystycznej — takiej, której autorytetowi się ufa, której nie można posądzić o mrzonki na temat wizji rzeczywistości.
„A gdybym był młodszy” — jak w 1868 r. zapytuje poetycko Asnyk37 — to czy mógłbym lepiej i więcej? Pozytywiści jako pokolenie odpowiedzą, że nie. I choć młodość
jako kategorię operacyjną, poznawczą i kwalifikującą jej status, będą promowali
w swych manifestach i publicystyce, to przecież w tych samych tekstach — mimo
wyróżników określających młodość pokoleniową, takich jak: witalizm, siła, dynamizm, trzeźwe myślenie; wyróżników koniecznych do określenia swej kondycji
mentalnej i etycznego horyzontu odpowiedzialności — będą sytuować siebie jako
figury mędrców, starców i autorytetów. Tych, którzy mają plan naprawczy i umieją przeciwdziałać skutkom braku państwowości, pękniętej narodowości, lojalizmu
spod znaku Teki Stańczyka czy ugodowych wizji i tych związanych ze środowiskiem
młodokonserwatystów warszawskich czy konserwatystów galicyjskich, przeciw
którym należy wykorzystać w kulturze knebla i cenzury mowę ezopową38 jako język porozumienia i manifestowania znaczeń ukrytych.
Ważne jest również to, że ów specyficzny kostium starości — czy jakby powiedzieć
w duchu dziewiętnastowiecznych słowników, prezerwatywa starości (zabezpieczenie od młodości) — którego używali do tego, by ujawnić swój program młodych,
o którym z perspektywy lat napiszą Julian Kaliszewski (pseud. Klin), Walery Przyborowski czy Aleksander Kraushar w swych pamiętnikach (wyd. 1913), spowodował, że zbyt szybko musieli dojrzeć. A to, co prywatne, najbardziej intymne i czasami
wręcz tabuizowane przez figurę publiczną (poety, wieszczki, dziennikarza, pisarza,
37
Warto dodać, że Zygmunt Szweykowski, odwołując się do późnej, refleksyjnej twórczości poetyckiej autora Nad głębiami, twierdzi, że „Asnyk z myślą pozytywistyczną godzi się
przede wszystkim w swym stanowisku filozofa minimalisty: istoty bytu w całej pełni poznać
nie możemy, gdyż to przekracza możliwości ludzkiego umysłu”. Zob. Z. Szweykowski, Liryka Asnyka a pozytywizm polski, [w:] idem, Nie tylko o Prusie. Szkice, Poznań 1967, s. 177.
38
O fenomenie, specyfice i synonimach mowy ezopowej oraz kontakcie z czytelnikiem czy
istocie języka rebusowego, katakumbowego, mimicznego, niewolniczego, więziennego, owej
„kontrabandy intelektualnej” (określenie Świętochowskiego) uprawianej przez pozytywistów obszernie traktują studia Bogdana Mazana, rozliczne prace Stanisława Frybesa o cenzurze galicyjskiej i twórczości Jana Lama, fragmenty książki Anny Martuszewskiej, prace
Małgorzaty Rowickiej, Janusza Kosteckiego. Por. m.in.: B. Mazan, Język ezopowy przywódcy
młodych, [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. Studia,
cz. 2: Geografia literacka a historia literatury, red. S. Frybes, Wrocław 1987, s. 57–88; idem, Język
ezopowy przywódcy młodych (II), „Prace Polonistyczne” 43, 1987 (wyd. 1988), s. 169–196; idem,
Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego, [w:] Z domu niewoli. Sytuacja
polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988,
s. 31–52; A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895), Wrocław
1977 (zarówno rozdz. dotyczący pozycji i strategii narracyjnych: Dialektyka narratorskich pozycji, s. 11–67; jak i rozdz.: Dojrzały realizm i porozumienie z czytelnikiem, s. 205–232); M. Rowicka,
O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli „Pan Tadeusz”
w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 2004; Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury
rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, oprac. i przeł. J. Kostecki, M. Tobera. Warszawa 2013; J. Kostecki, Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku
polskim w latach 1865–1904, Warszawa 2011.
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mentora i rezonera późnodziewiętnastowiecznej wspólnoty ducha) nie pozwalało do
końca naturalnie się im rozwijać. Ten paradoks publicznego i prywatnego pęknięcia
biografii polskich pozytywistów spowodował i ujawnił, że zbyt szybka dojrzałość
„do roli” skutkowała w ostatnich latach ich życia często niestandardowymi, choć
autentycznymi wyborami życiowymi — u Konopnickiej dwudziestoletnią podróżą
i eskapistyczną strategią nomady, u Orzeszkowej niespełnioną i odkrywaną w tajemnicy miłością i uczuciem, od którego uciekała w kostium tekstowej i doświadczanej
w codzienności melancholii, u Świętochowskiego wyborem prowincji jako miejsca
starości, gdzie zakłada ogrody, kształci młode umysły, zakochuje się z wzajemnością
w uczennicy gołockiej szkoły, młodszej o 53 lata, i z tą poznaną siedemnastolatką
przeżyje najpiękniejsze ostatnie dwadzieścia lat życia — do śmierci.
Generalizując można stwierdzić, że przedwczesna starość (w tekście publicystycznym i literackim oraz w biografii publicznej) wymusiła konieczność poszukiwania autentycznego źródła młodości w późnej biografii życia przez pisarzy
fundujących polską szkołę myślenia pozytywistycznego, choć nieuwolnionego od
biologicznej (ale i egzystencjalnej) starości jako dominanty późnego trwania. W zapisach intymnych — np. w listach Orzeszkowej do Leopolda Méyeta, Tadeusza
Bochwica, Marii Konopnickiej i innych przyjaciół, w jej wspomnieniach i dzienniku
Dnie, w listach Konopnickiej do dzieci — zwłaszcza po 1900 r., we wspomnieniach
i listach Świętochowskiego (zwłaszcza do Janiny Bemówny — córki przyjaciela), rękopisie Dziennika bezładnych myśli — starość jako doświadczenie i proces obrazu
„ciemnienia świata” (żeby posłużyć się metaforą Orzeszkowej z listów i dziennika)
podlegał wyrazistej i różnorodnej dyskursywizacji. Widać, jak trudno było pogodzić się pozytywistom z samotnością, brakiem ludzi wokół, z procesem chorowania bądź świadomością rychłego odejścia. Zabrana bądź zastąpiona szybko przez
starość albo dojrzewanie do starości biograficzna młodość polskich pozytywistów
zostaje — mimo świadomości trudnego i bolesnego starzenia się i wartości dojrzewania do pełni życia — niejako odzyskana u schyłku ich egzystencji, staje się potrzebnym wyborem, koniecznością i często jedyną szansą, choć nacechowaną wątpliwościami i niejednoznacznościami.

Starość jako wyzwanie i konieczność. Reguły dyskursu intymnego
Konopnicka i Orzeszkowa pytają w swych intymnych zapisach o możliwość przekroczenia starości oraz przezwyciężenia samotności jako doświadczenia potęgującego starość. Ich drogi twórcze biegną innymi torami i z innymi doświadczeniami losu
oraz prywatności muszą się mierzyć, jednak pozostają w twórczym i wzajemnym
dialogu tekstowym — nie tylko dzięki prowadzonemu w zasadzie przez całe życie epistolarnemu dialogowi, nie tylko przez twórczą lekturę dorobku artystycznego
i aluzje literackie czy dedykacje poszczególnych dzieł, ale przede wszystkim — doświadczenie utraty, samotności39 i starości, które określają warunki życia i samoświadomy proces przeżywania własnego doświadczenia.
Orzeszkowa w swym diarystycznym zapisie z lat 1898–1904 kataloguje codzienny stan fizyczny i sceptyczne przygnębienie doświadczeniem utraty. Zapisuje lakonicznie, wyrywkowo swój stan zdrowia i starości. Kolejne wypalane papierosy nie
39

O doświadczeniu samotności zob. więcej w D. M. Osiński, O samotności wbrew samotności —
Konopnicka i Orzeszkowa w miniaturze (prozą), [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa — relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 135–152.
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pomagają schorowanemu sercu — tęskniącemu za drugim zmarłym mężem, zawiedzonemu po nieudanym romansie, wreszcie czekającemu na zmianę. Pisze kolejne
teksty, przepisuje bruliony, czyta stoików jako mistrzów przetrwania, a ciemniejąca
przestrzeń starości znajduje ujście w relacji z samą sobą, kiedy relacjonuje o bólach
zębów, trudnościach w oddychaniu, atakach dusznicy. Orzeszkowa czyta mistrzów
stoicyzmu, zwłaszcza Marka Aureliusza, ale też Senekę, Chryzypa, Epikteta. Lektura ta pomaga w krytyce istoty pesymizmu i jego sensu. Ale sama różnie radzi sobie
z owym „ciemnieniem świata”, choć — co ważne — próbuje je przezwyciężyć. Wypada przypomnieć obietnicę młodej powieściopisarki wyrażoną w liście z 1876 r.
do Świętochowskiego, że po lekturze Dumań pesymisty napisze swoje Rojenia optymistki40. Miała to być odpowiedź na sceptycyzm poznawczy oraz ewolucjonistyczny
i woluntarystyczny z ducha Schopenhauera rys zapisu Świętochowskiego, przygotowana jako konieczny rewersowy profil wariantu rozważań Orzeszkowej, jednakże
zaczęła ona pisać diariusz, skrywany skrzętnie w szufladzie grodzieńskiego biurka. Zwątpienie w prawidła scjentystyczne, poznawcze i dające pewność naukową
wiedzie Orzeszkową ku rozpoznaniu straty, która jest nieustannym i dojmującym
ludzkim doświadczeniem. W 1891 r. w swoich wspomnieniach pisarka, zdając relacje z lektury Fryderyka Schoedlera i znaczenia nauk przyrodniczych we wczesnym
etapie kształtowania jej myśli i edukacji, napisze:
Więc to tak! Tlen, wodór, azot, siarka, brom, chlor itd., ciała organiczne i nieorganiczne, powinowactwa, równoważniki, siła ciążenia, światło, ciepło, spójność,
krystalizacja, sprężystość, skamieniałość, epoka kamieni, brązu, żelaza, Mars,
Wenera, Jowisz, planeta na kilkaset kawałków rozbita itd. Dość dużo było tych
zdobyczy, a za każdą podnosiłam głowę znad książki i spoglądam ku drzwiom
oszklonym. „Aha! A co!” Gałęzie przy samych szybach podlatywały i uderzały
o siebie wzajem: „Brawo! Brawo!” [...] Nie upłynęła jednak godzina, a tryumf
zamieniał się znowu w zwątpienie; Szedler, gwałtownie odepchnięty, w desperackiej pozycji leżał na ostatnim krańcu stołu, ja na oszklone drzwi patrzałam.
„NO5HO kwas azotowy, NO4 podazotowy, NO3 azotowy. Nie zapamiętam!” Gałęzie zaś latały i podskakiwały, trzęsły się i trzepotały ze śmiechu: „Daj spokój! daj
spokój! rzuć to choć do jutra!”41.

Szukanie wzorca pisania o starości prowadzi Orzeszkową właśnie do intymnego doświadczenia i przeżycia siebie (i swojej starości) w dzienniku Dnie42. Oczywiście fakt rozpoczęcia spisywania siebie (pierwszy rok zapisków, od 9 [21] stycznia
1898 r., czyli rok i dwa miesiące po śmieci Stanisława Nahorskiego, drugiego męża
pisarki) — jak zauważa w znakomitym i wnikliwym studium–wstępie edytorka Dni
Iwona Wiśniewska — ma charakter terapeutyczny43.

40
Zob. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. Do literatów i ludzi nauki: Ludwika Jenikego, Jana Baudouina
de Courtenay, Piotra Chmielowskiego, Adama Wiślickiego, Stanisława Krzemińskiego, Lucjana Rydla,
Antoniego Wodzińskiego, Maryli Wolskiej, Henryka Sienkiewicza i innych, oprac. E. Jankowski,
Wrocław 1976, t. 8, s. 16. Por. także E. Paczoska, „Nad Niemnem” — melancholia i magia, [w:] Lektury polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu, red. G. Matuszek, Kraków 2001, s. 27.
41
E. Orzeszkowa, O sobie..., wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1974, s. 137.
42
E. Orzeszkowa, Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001 (dalej cyt. D z numerem strony).
43
I. Wiśniewska, Wstęp, [w:] E. Orzeszkowa, Dnie..., s. 14.
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Doświadczenie siebie, świata, ludzi i przeżycie tego wszystkiego jest nieopisywalne, a jedynie doświadczalne. Reguły języka mogą skazywać na porażkę reprezentacji, dlatego właśnie przedstawienie obrazu — skrawka rzeczywistości, może
być jedyną możliwością pisarską. Tonacja niepewności nie wynika jednak z rozedrganego podmiotu wyznań, choć to zapis bliski modernistycznej wspólnocie ducha i podejrzliwości wobec prawideł języka. Czująca pisarską powinność Orzeszkowa, wiecznie pyta o to, czy pisać, jak pisać i czy w ogóle da się to robić. W liście do
Jana Karłowicza z 18 (30) sierpnia 1884 r. wyznaje:
Wie Pan o tym, że od dawna utraciłam wszelkie dziecięce wierzenia i mam prawo
nazwać się pozytywistką z tego przynajmniej względu, że o nadprzyrodzoności
wszelkiej, i w sumieniu swoim, i ustami, i głośno, szczerze i śmiało mówię: nie
wiem! Jednak im dłużej żyję i patrzę na ten świat biedny, walczący, tak strasznie
i różnorodnie cierpiący, tym częściej przychodzi mi na myśl pytanie: czy utrata
ułud i pociech, które mu dotąd niosły religijne wierzenia, nie będzie dlań jednym więcej nieszczęściem? [...] Wytrącam już z tego rachunku pozagrobowe życie. Więcej dowodów mamy, z zapatrywania się na dzieje tworzenia się przyrody
i ludzkości, że tego życia nie ma, i łatwiej zgodzić się z myślą, że jesteśmy atomami olbrzymiej tej istoty, którą jest ludzkość, tak jak komórki naszego ciała cząstką
nas samych44.

Pytanie jako tryb wypowiedzi językowej odpowiada u Orzeszkowej prawdzie nieuchwytnej, transcendentnej, która przydarza się w doświadczeniu. Choroba starości
czy „prywatność starości” (jak nazywa Dnie Halina Bursztyńska45) określa tu stan
mentalny, a ciało, które odmawia posłuszeństwa, choć determinuje zapis dziennika,
to nie determinuje poddania się starości, mimo postępującej choroby serca, duszności, bólów zębów (i konieczności ich wyrywania, o czym świadczą zapisy kolejnych
lat). Orzeszkowa prowadzi dom spotkań, odpisuje na listy, wyznacza sobie stałe godziny pracy, pisze kolejne nowele i powieści, przepisuje rękopisy, jeszcze więcej czyta, a między tymi zadaniami próbuje zapisywać strzępy codziennego rytmu życia, jej
modlitw–rozmów z Cieniem zmarłego męża, ale i z Bogiem. Orzeszkowa notuje pod
datą 13 [25] lutego 1898 r. swoją (jedną z wielu w ten sposób zapisanych) prywatną
modlitwę–prośbę: „B[oże], dop[omóż] mi! B[oże], br[oń] jego i mn[ie], zb[aw] tamt[ą], b[ądź] n[am] wszystk[im] mił[ościw]. Dzięk[uję] t[obie] z[a] w[szystko]. Zd[aję]
się na wolę tw[oją]. O Ojcze!” (D, 39). 4 [16] kwietnia 1899 r. stwierdzi: „W jedn[ym]
B[ogu] nadz[ieja] i w śmier[ci]. Opuszcz[enie], sier[octwo]” (D, 105).
Ukrywa te zapisy, próbuje wydrzeć choć kilka chwil praktycznie codziennie
w ciągu prawie siedmiu lat prowadzenia diariusza, żeby zdawać relację przed samą
sobą z jakości egzystencji. Oczywiście dziennik ten jest terapią, stanowi kalendarz
spotkań, wizyt, spraw już załatwionych i tych do załatwienia. Orzeszkowa narzuca
sobie gorset pracy nad sobą i doskonali się w przezwyciężaniu słabości, czytając stoików i rozmawiając ze zmarłym mężem. Zdawkowość i wyliczeniowość widoczne
są na kartach dziennika, kiedy schorowana pisarka wie już o zbliżającym się końcu:
„Nic. Bezczynność. Pustka. Smutek, trochę czyt[ania], rob[ota], śn[ieg] na św[iecie],

44

E. Orzeszkowa, Listy zebrane..., Wrocław 1956, t. 3, s. 66–67.
H. Bursztyńska, Eliza Orzeszkowa — „Dnie”. Prywatność starości, [w:] Dorastanie do pełni życia.
Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk, E. Flis–Czerniak, Lublin 2006, s. 239–247.
45
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biało i zimno” (D, 123). W tym kontekście warto pytać o sposoby reprezentacji i wybór takiej postawy na zapisanie najbardziej intymnych i własnych doświadczeń. Tu
typ narracji ciągłej czy całościowej przegrywa zdecydowanie ze strzępami, wyrywkami, katalogiem czynności, punktowo rzuconym pojęciem, skrótem codzienności.
Wypowiedzenie zostaje najczęściej zastąpione równoważnikiem zdania określającym parcjalność codziennych czynności: „Deszcz jak z wiadra. Ponuro, ciemno, głucho. Na ser[cu] sto pudów. Myśli czarne jak noc” (D, 105); „i dalsza niemożn[ość]
pisania” (D, 122); „Ból gł[owy] silny. Mon[ika Gorzkowska] wyzdrowiała” (D, 122),
„Z rana wiel[ki] żal za ci[eniem]” (D, 159); „Nikt i nic” (D, 183); „List przyjemny
od Bogusł[awskiego]” (D, 272); „Z ran[a] liczenie pien[iędzy] Konopn[ickiej] i swoi[ch]” (D, 273); „Pog[oda] cudna. Jeźdz[iłam] końm[i] Grzeż[ułków] z wiz[ytami]
i po spraw[unki]. Kilka osób. Cięż[ar] i smu[tek] n[a] ser[cu]” (D, 301).
Tworzy to wrażenie rezygnacji z „podmiotowości” czy wyrazistego „ego”, skoro dziennik to jeden wielki skrót, ukrywający bardzo często fleksyjne wykładniki podmiotu zapisującego. Skoro starość Orzeszkowej sprowadza się nieustannie
do refleksji o niemożności pisania albo wyrzutów sumienia z powodu niepisania,
pisania z „trudnością” bądź „łatwością” (D, 333). Orzeszkowa w Dniach szuka alfabetu, mogącego poskładać jej zmęczone, pozbawione pewności słowa, których
wartość w wyniku zawiedzionych relacji i ludzi trudno odbudować. 29 [października — 11 listopada] notuje: „Noc b[ardzo] zła. Czy przybli[ża] się już kon[iec]?
[...] Strasz[na] samotn[ość]! Myślę, że umieraj[ąc], nie będę miała p[rzy] sob[ie] ani
jedn[ej] ist[oty] prawdz[iwie] kochaj[ącej] i kochan[ej]” (D, 306).
Korpus listów Marii Konopnickiej do dzieci — zwłaszcza tych pisanych w latach
1900–1909, więc w ostatnim dziesięcioleciu życia poetki, oraz niektóre listy do Ignacego Wasiłowskiego46 ujawniają, jak pisarka ta walczy ze starością i chorobami. Jednak co ważne — wzmianki dotyczące kondycji, stanu zdrowia i lęku przed chorobą
są lakoniczne, pojawiają się zwłaszcza przygodnie w listach do córki Zofii, niejako
między wierszami. Dopiero ostatnie dwa lata przed śmiercią dyskurs chorobowy
będzie bardziej widoczny. Konopnicką w większym stopniu interesuje stan zdrowia dzieci niż jej własny. Będzie nieustannie stawiała pasjanse dzieciom i opisywała
w listach ich wyniki (z reguły pomyślne). Dlatego córce Zośce zaleca (18 IV 1908)
stosowanie wazeliny i higienicznego pudru Haya na ropnie (abscesy)47, małą dozę
aspiryny w opłatku jako antidotum na ból, a na kaszel picie w Żarnowcu wody
gleichenberskiej.
Konopnicka będzie również zdawała epistolograficzną relację z kolejnych kuracji, wydatków, które te niosą, z jej postępującej choroby serca. Podobnie w dyskursie
epistolograficznym do stryja. Z Rzymu zapytuje w liście z troską o stan jego zdrowia, pyta o bezsenne noce i chorobę wrzodową (14 III 1896; LW, 517). Z Mikuszowic
donosi o sposobach leczenia i nadgorliwości zdrowotnej Żydów: „Jak ci ludzie się
leczą, jak sobie na kurację nie żałują, to strach!” (27 VII 1896; LW, 537). W 1897 r.,
będąc na kuracji w górach w Reichenhall, która z kolei jest kolejnym i rzeczywistym
etapem nieudanej kuracji rozpoczętej w Nauheim, wspomina o kąpielach, inhalacjach, bólu i ucisku w lewym boku: „ja wszakże nie leczę się wcale, tylko po tamtej
kuracji przychodzę tu do siebie po trochu” (LW, 581).
46
M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa 2005 (dalej cyt.
LW z numerem strony).
47
M. Konopnicka, Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Warszawa 2010 (dalej cyt. L z numerem strony), s. 852.
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W kilkuset listach do dzieci bardzo mało jest wzmianek dotyczących samej starości, nie znajduje się w nich żadna definicja bezpośrednio i całościowo określająca
starość jako doświadczenie czy stan kondycji psychosomatycznej. Jednak ze sposobu dyskursywizacji jej zapisu, a także z rezygnacji czy unieważnienia choroby
na rzecz oglądanych wystaw czy rytuałów codzienności, która w zapisie Konopnickiej ciągle poddawana jest kalkulacjom, można odczytać charakter refleksji nad
starością (którą się wypiera i na którą się nie godzi). Poetka nieustannie zmaga się
z brakiem pieniędzy, ale też, jeśli je ma, to nieustannie wysyła dzieciom, czeka też
od nich na wsparcie. Ataki choroby serca zapisuje lakonicznymi wzmiankami i dopiero w ostatnich dwóch latach przed śmiercią zdominują one jej epistolograficzny zapis do dzieci. Pod koniec życia pojawia się tu lęk przed najgorszym. Starość
jako doświadczenie, które się niejako wypiera ze świadomości, nie chce się bowiem
opisywać procesu chorowania czy starzenia, uświadamia jak trudno pogodzić się
z faktem uzależnienia codzienności od stanu zdrowia. Dusznice i trudności w oddychaniu zapisywane w listach w ostatnich latach życia usuwane są z horyzontu
myślenia. Choroba i starość nie są jednak dla Konopnickiej wstydliwe, choć próbuje
je pominąć, zagłuszyć kolekcjami wrażeń, dzieleniem codzienności z malarką Marią
Dulębianką, ciągłym pisaniem, tłumaczeniami, recenzjami, zwiedzaniem muzeów,
wędrówkami po Austrii, Szwajcarii, Włoszech czy Niemczech.
Konopnicka chce zobaczyć i zapisać jak najwięcej, zdawać dzieciom relacje z widzianych miejsc i spotkań. W swej starości jest „pazerna” na rzeczywistość, zwłaszcza tę dającą kulturowy ogląd świata z perspektywy własnej wrażeniowości. Irytuje
ją, że nie może poświęcić czasu na pisanie, które przerywają kolejne ataki kaszlu
(L, 861, 866), nacisku serca na płuca (L, 865), niemiarowe bicia i ataki powiększonego
serca (L, 866): „z moim sercem jest też całkiem licho” (L, 839; list do Mickiewiczów).
Do córki Laury Pytlińskiej pisze z Żarnowca: „W głuchej samotności wstają różne
mary i udręczają chore ludzkie serca. Teraz je odpędzam i jestem spokojna [...] Pokutuję dotąd, razem z moim kaszlem i brakiem tchu, wśród śniegów” (29 IX 1908;
L, 869). Donosi córce o rozpoczęciu kuracji w Bad Nauheim (17 IV 1909; L, 876), potem relacjonuje codzienny rytuał leczenia: „Leczę się jak mogę. Piję wody tutejsze,
zjadam jajka i obrzydliwe winogrona — na zalecenie doktora — biorę kąpiele, dotąd
tylko termalne żelaziaste, bo na szprudel jeszcze jestem zbyt osłabiona. [...] Kąpieli
szprudlowych muszą wziąć ze 12, a pauzy też między nimi zajmą drugie tyle. [...]
W digalenie zaś tkwię w dalszym ciągu i biorę też jakiś preparat nitroglicerynowy.
Jeszcze wybuchnę kiedy” (L, 878–879). Donosi też z Bad Nauheim o znaczącym pogorszeniu funkcji serca i sił (13 V 1909; L, 881): „Zdaje mi się, że mnie się niewiele
należy na świecie” (L, 881). Z Krakowa relacjonuje zaś o trudnościach w oddychaniu, puchnięciu nóg, złej kondycji (22 VII 1909; L, 887). Dwa dni wcześniej zwierza
się synowi Janowi z dwukrotnego konsylium lekarskiego zwołanego w jej sprawie:
„Nie wolno mi ani mówić, ani chodzić, tak mam serce osłabłe. Nogi mi też puchną”
(L, 887). Do Zofii pisze z Żarnowca: „jestem okropnie osłabiona skutkiem wilgoci,
jaka zapanowała w Żarnowcu [...]. Serce moje ma się zupełnie podle” (25 VII 1908;
L, 855), donosi wreszcie o chorobie oczu. W liście z Krakowa żali się na „arcyprzykry proceder” pędzlowania gardła, mający trwać dwa tygodnie (30 III 1908; L, 840).
Zofii i Adamowi Mickiewiczom — „paryżakom” — pisze z Abacji o chorobie gardła
(14 IX 1907; L, 823), kaszlu w nocy (L, 837), o schudnięciu w Paryżu (20 VIII 1908;
L, 856). Janowi, że w Abacji jest smutno (L, 827), stąd donosi o kilkudniowym leżeniu zaleconym przez lekarza w celu nabrania sił i zmniejszenia pracy serca, braniu
trzy razy dziennie digitalis (L, 872–873). Donosi z Żarnowca o martwocie ducha,
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o trzech wrzodach na dolnej szczęce: „Zęby mi się zupełnie obruszały i są jak klawisze. Twarz splunięta” (4 V 1908; L, 843). Zośce i Adamowi Mickiewiczom pisze
z Gorycji po raz kolejny o skutkach kaszlu. Wspomaga się kodeiną i stwierdza: „Serce też «ubogi człowiek»” (17 XII 1908; L, 870), pisze o skutkach bronchitu i stawianiu baniek (L, 899–901), z Nicei donosi o wielkim osłabieniu serca, ogarniającym ją
smutku mimo atmosfery ciepła i słońca (21 XII 1909; L, 902), wreszcie o zastrzykach
z arszeniku (L, 906, 909–911, 913).
Jest świadoma swojej rychłej śmierci, ale i przerażona wizją przyszłości, gdy pisze: „okropnie smutny czas idzie na mnie” (L, 906). W liście do Zośki nazywa siebie
„wielkim niedołęgą” (8 VIII 1909; L, 888), któremu nie wolno się zbytnio ruszać.
Następnie wskazuje na koszmar bezsennych nocy i duszności (L, 889, 891). Laurze
donosi o fatalnych dniach i nocach z siedzeniem na łóżku, synapizmami, gorącymi
kąpielami na nogi, braniem dużej ilości strofantum mającym ułatwiać oddychanie:
„Człowiek żyje, czuje, cierpi, lata przechodzą i naraz wszystko zaczyna się rujnować” (L, 893). Ostatnie zapisy do dzieci ujawniają, jak źle czuje się w Żarnowcu: „Tu
jest po prostu straszno w nocy; bez porady, bez pomocy, bez ratunku. Bo przy najlepszych chęciach Dulębianki istotnej pomocy w nagłym razie nie mam” — napisze
Zośce w liście z 9 IX 1910 (L, 916). Pisze również o wyjeździe z polecenia doktora
Gluzińskiego do sanatorium lwowskiego, który to wyjazd w liście do Zośki nazwie
„ostatnim zdaje się etapem” (14 IX 1910; L, 918).
Epistolografia Bolesława Prusa przynosi z kolei zadziwiające diagnozy Prusa–
starca. Ostatnie lata przed śmiercią nie potwierdzają, żeby Prus skarżył się w zasadzie na jakiekolwiek dolegliwości, żeby tworzył jakiekolwiek epikryzy chorobowe
czy pisał najbliższym (zwłaszcza żonie) o kondycji i stanie zdrowia. W liście do żony
(„Najmilszej Laluni”) z 2 października 1910 r. na pytanie o stan zdrowia odpowie
dobitnie, że jest „zupełnie zdrów” i co prawda był w Lublinie u dentysty, ale ten
„znalazł wszystko w porządku”48. W liście z Łucka określa swoją kondycję lapidarnie: „Jestem zdrów i wesół [...]” (23 IX 1910; LBP, 368). W listach do żony donosi jej
o swoich zajęciach, pisaniu Kronik, pracach i planach literackich, a nie chorobach
czy starości. We wrześniu 1910 r. z Nałęczowa pisze o zażywaniu bromu (od którego robi mu się doskonale; LBP, 362), o hydropatii. Kiedy indziej doniesie jedynie
o małym jęczmieniu na krzywym oku (9 X 1910; LBP, 375). Ale już z Nałęczowa
pisze o „fazie żarłoczności” (16 X 1910; LBP, 378). W liście do sukcesora i mecenasa jego ostatniej woli — Władysława Osuchowskiego, któremu powierza realizację
własnoręcznego testamentu i kodycylu — zrobi jedynie retoryczny użytek z wyrażenia „przypominam się Panu jak zadawniony reumatyzm” (LBP, 390), wyrażając
niestosowność w zwracaniu się do sukcesora ostatniej woli, ale podkreśli wagę sytuacji (kwestia spadku po zmarłym Antonim Głowackim). Jedynie w korespondencji z przyjacielem, Walerym Przyborowskim, przywołuje w pamięci wspomnienia
ciężko chorego i obłąkanego brata, którego odwiedza w Warszawie, porusza sprawę
jego udziału w powstaniu, uwyraźnia jego chorobę umysłową oraz „okropne rozdrażnienie” człowieka doprowadzonego do skrajnych emocji — płaczącego i modlącego się (16 III 1902; LBP, 303).
Poza korespondencją Prusa warto zwrócić jeszcze uwagę na niestandardowy
tekst tego pisarza, pisany latami, równolegle z inną twórczością, mianowicie Lite-

48

A. Głowacki [B. Prus], Listy, oprac. K. Tokarzówna, Warszawa 1959 (dalej cyt. LBP z numerem strony), s. 373.
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rackie notatki o kompozycji. To właśnie w rękopisach kolejnych zeszytów tzw. Kompozycji Prus marginalnie ujawnia swoją pisarską i ludzką starość. Bardzo niewiele
jest zapisów dotykających istoty czy próby określenia spectrum znaczeń starości.
Widać powściągliwość i lakoniczność w zapisywanych wzmiankach na temat kondycji fizycznej czy stanu umysłowego. Biograficzne odwołania tematyzujące trudne
egzystencjalne doświadczenia, a zwłaszcza przerwy w pisaniu, dotyczą samobójczej
śmierci Emila Trembińskiego. Jako trzydziestodziewięciolatek w grudniu 1886 r.
zapisuje Prus w XVII arkuszu Literackich notatek o kompozycji w punkcie czwartym
całostki tematycznej „Życie ludzkie” znamienne, choć stereotypowe sformułowanie
dotyczące etapów w życiu człowieka: „IV. Starość. Siły upadają, życie z oszczędności, konserwatyzm, krytyka, wspomnienia”49. Te wyliczone dominanty starości
mają niejako określać starca — każdego w stereotypowym znaczeniu. Tak jakby
Prus chciał pokazać, że mówienie o starości jest stereotypowe, bo sama starość jest
stereotypowa — wszystkich starców cechuje podobieństwo zachowań, wyglądu,
myśli, potrzeb.
Zeszyty tzw. Kompozycji można by nazwać chyba najlepszą w literaturze polskiej niezamierzoną i nieświadomą formą (auto)biografii literackiej pisarza i praktyka (teoretyka), pokazującą warsztat, możliwości (i chyba jeszcze bardziej niemożliwości) oraz potencjał filozofa literatury50. Prus wyznacza tu sobie różne dyspozycje
i zapisuje je: co dzień robić ćwiczenia, doskonalić siebie i trzy ideały (Szczęście, Użyteczność, Doskonałość), dążąc do szczęścia człowieka i użyteczności badacza, artysty i pisarza, by przeciwdziałać ociężałości umysłu i starości (mentalnej i fizycznej)51.
W brulionach rękopisów Kompozycji pojawiają się również wzmianki biograficzne,
wskazanie na zapis dzienny, często nawet godzinowy, charakter stanu emocjonalnego i psychosomatycznego, wzmianki o Emilu z dopiskami Oktawii. W kontekście
autosugestii Prus pisze wręcz o „gimnastyce woli”52. Zeszyty „Kompozycji” to jednocześnie Prusowski kaganiec — jak pilnować siebie, udzielać dyspozycji, napominać, pracować, określać etapowość pracy, działania i samego życia, wskazując na
jego ekwiwalenty, części, relacje i powiązania — tak, by nie przestawać twórczo żyć.
Prus tworzy sobie harmonogram codzienności. Pisze swoje kolejne zeszyty kompozycyjne z przerwami w zasadzie do końca życia. To one regulują rytm jego starości,
której domeną są: nawrotowość myśli, powtórzenia, warianty, także ujawniające się
różnicowanie reguł i operacji matematycznych — m.in. teorii relacji, kombinatoryki,
algebry, rachunku prawdopodobieństwa, analizy matematycznej (czyli rachunku
różniczkowego i całkowego), geometrii analitycznej i synkretycznej, arytmetyki i logiki, pozwalające na ćwiczenia intelektu. Przywołuje je jako przykłady obrazujące
tezy teorii dzieła bądź zachowań i możliwości ludzkich, poprawki, przykrawanie

49
B. Prus, Literackie notatki o kompozycji, oprac. A. Martuszewska, Gdańsk 2010, s. 81. Badaczka, znawczyni twórczości Prusa i edytorka Notatek o kompozycji, w studium poświęconym
rozumieniu i istocie pojęcia starości w tekstach fikcjonalnych Prusa, fragment ten przywołuje
jako wstępny i określający charakter jej wywodu. Zob. A. Martuszewska, „Stary i poczciwy”
Bolesław Prus, [w:] Dorastanie do pełni życia..., s. 249.
50
Zob. więcej D. M. Osiński, Realizm wyliczony? Prusa algorytmiczne teorie bytu, kompozycji i języka („Notatki o kompozycji” i nie tylko), [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława
Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D. M. Osiński, Warszawa 2013, s. 269–290.
51
Zob. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, rękopisy Literackich notatek o kompozycji, sygn. 139.I; 144.II; 145.II; 146.II.
52
B. Prus, Literackie notatki o kompozycji..., s. 606.
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tekstowego wzorca do coraz lepszej formy. Często pisanie zeszytów „Kompozycji” w dużej mierze określa rytm codzienności, ale też rytm starości i coraz bardziej
pogarszający się wzrok czy choroba serca dyktują konieczne przerwy w działaniu.
Zeszyty te stanowią polecenia dla pisarza, w jaki sposób przestrzegać norm i granic.
Wiążą się one z dążeniem Prusa do wypełniania ideałów, ale i ascetyczną — choć
konieczną i przynoszącą radość i wyzwolenie twórcze — drogą poszukiwania pełni
i czystości. Nakazuje on sobie jako pisarzowi robić ćwiczenia, by walczyć z coraz
słabszymi predyspozycjami mózgu i poddawać nieustannej pracy proces myślenia.

Starość mędrca — starość ku śmierci
Rękopis Dziennika bezładnych myśli (o mojej Dziebuni)53 Aleksandra Świętochowskiego obejmuje pięć ostatnich lat życia pisarza54. W dniu 18 stycznia 1934 r. Świętochowski zapisuje po raz pierwszy, że skończył 86 lat, a diarystyczne zapisy służą
określeniu wzorca starości i kondycji starca. Tytułowe „bezładne myśli”, fragmentaryczne i zdradzające naturę przygodności zapisu, mają zaprojektowanego adresata
wewnątrztekstowego, Marię Żydowo (późniejszą — Świętochowską).
W starzeniu się i świadomości odchodzenia wspiera Świętochowskiego duch
stoickiego i epikurejskiego pogodzenia, patronujący temu pozytywistycznemu
mędrcowi, ale i względem niego nachodzą pisarza z czasem wątpliwości poznawcze. W zapisach diarystycznych perspektywa śmierci przygniata i napawa smutkiem, a doczesne życie (to właśnie zapisywane) Świętochowski określa już jako pośmiertne, kiedy pisze o „pozgonnych myślach”. Diariuszowy zapis starości określa
wyraźnie silnie obecna somatyczność, przenikająca dziennik i listy (w których notowane są liczne zapalenia płuc, choroby dróg oddechowych, zwłaszcza w listach
do Janiny Bemówny, córki przyjaciela). Cierpienie, nieodłączne w doświadczaniu
starości, warunkuje bowiem ten zapis. Świętochowski notuje w liście cykliczności
chorobowe, wspomina o nawracaniu różnych dolegliwości. W dniu 27 lutego 1920 r.
pisze np.: „Ledwie wylazłem z jednego zaziębienia, wpadłem w drugie”55. Na kartce
pocztowej z Bouley Bay (Jersey) notuje:
Kochana Janino. Przyjechałem tu przez Francję z Wiesbadenu strasznie zmęczony,
z nadzieją, że morze [opuszczono wyraz nieczytelny — wykuruje? — D. M. O.] mi
płuca i ulży w duszności (25 V 1920; JB).

W innym liście wspomina o odnowieniu się po jedenastu latach „ataków wątrobianych” (26 VII 1910; JB), w jeszcze innym pisze zaś na kartce pocztowej z Gołotczyzny o przejściu „choroby płucnej, która [...] w łóżku trzyma” (30 XII 1917; JB),
donosi stamtąd też o warunkach zdrowotnych pobytu na wsi, które uniemożliwiają
wychodzenie z domu:

53
Zob. Muzeum Pozytywizmu, Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
rkps: Dziennik bezładnych myśli, nr inw. MP 744 (dalej cyt. DBM z numerem strony).
54
O doświadczaniu i rozumieniu przez Świętochowskiego starości w jego intymistyce
zob. więcej D. M. Osiński, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Warszawa 2011, s. 291–308. Świadomie i celowo powołuję się tutaj na własne analizy, wnioski
i ustalenia, nieco je modyfikując.
55
Archiwum Polskiej Akademii Nauk (dalej cyt. APAN), Zespół J. Bemówny i B. Łysińskiej,
sygn. 19: Rękopis listu Aleksandra Świętochowskiego do Janiny Bemówny (dalej cyt. JB).
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Jak na 81–letniego grzyba mam się dobrze, nie jestem uwięziony, nie leżę w łóżku
i piszę mój pamiętnik. Wiele z względnego zdrowia zawdzięczam Maryli, która
otacza mnie nadzwyczajną troskliwością (24 XII 1929; JB).

Należy jednak podkreślić, że refleksji nad starością w dzienniku Świętochowskiego jest niewiele, ponieważ i niewielkie są ramy samego dziennika. Sposób zapisu oraz charakter pisma potwierdzają świadomość zbliżającego się końca. Celem
Świętochowskiego nie jest jednakże ujawnienie wizerunku starca. Określa siebie
„starcem” raczej okazjonalnie, wyraźniej zaznacza to w listach do najbliższych przyjaciół. W Dzienniku zapisuje m.in.:
Biedna moja Dziebunia jest zmęczona chorobą moją i mojem chrydzeniem [lekcja
niepewna — D. M. O.] się. Nie chce ona o moim bliskim zgonie myśleć, odsuwa go
daleko nie [tu długa przerwa w oryg. — D. M. O.] złudzeniem, bo to jej sprawia ulgę,
a mnie boleść, gdy pomyślę o jej rozważaniu. Ach te codzienne myśli pozgonne!
Jak one mnie strasznie męczą! (DBM, 17).

Zapis Świętochowskiego jest oczywiście naznaczony świadomością choroby
i nosi ślady zdeterminowania przez ciało, choć nie jest poddany tylko refleksji na
temat somatyczności, starzenia i starości. Starzenie się i starość pozwalają Świętochowskiemu na dojrzałość myślową, na zbieranie myśli (dzięki wędrówce dosłownej
i intelektualnej), dlatego starość okazuje się metonimią intelektualizmu. Starzenie zaś
pozwala na rozpoznawanie własnej kondycji, poddawanie jej oglądowi i diagnozom.
Świętochowski wydaje się tu pogodzony z perspektywą śmierci, pisze, że chciałby
doświadczyć śmierci, na pewno pogodzony jest też z perspektywą starości — schorowany, w następujący sposób ocenia w dzienniku swoją sytuację chorobową:
Coraz bardziej słabnę, zwiększa się duszność. Nie wiem, czy to już ostatnie
drgnienia mojego życia, czy raz jeszcze się przedłuży w tej niemocy. Ile razy ona
się zwiększa, zdaje mi się, że już przyszła ostatnia chwila. Jestem na śmierć przygotowany, ale strasznie mnie męczy to wyczekiwanie (26 IV 1934; DBM, 12).

Ale w kolejnym akapicie, zanotowanym już w maju, uwzględni w swoim dzienniku
ustęp o honorarium za Genealogię teraźniejszości. Domeną właściwą starości — w mniemaniu Świętochowskiego — jest możliwość myślenia. W dzienniku Świętochowskiego
ważną funkcję pełnią także przemilczenia i niedopowiedzenia. Pospieszne odnotowanie jakiegoś faktu czy zjawiska określają podmiotowość starca. W samą definicję starości, w rozpoznaniu Świętochowskiego, wpisany jest bowiem brak. Zapis nie jest jednak
formą kompensacji owego braku. W tekście Świętochowskiego brak dotyczy w dużej
mierze strony technicznej zapisu. Jeśli wziąć pod uwagę sam sposób zapisywania siebie, to rękopis ten świetnie odsłania właśnie brulionowy, fragmentaryczny charakter.
Słowu i myśli brak wprawnej ręki, dziarskiej i prężnej. Świętochowski zachowuje jednak sprawność umysłową i świadomość praktycznie do końca, aż do śmierci, czego
przykładem jest zmiana „testamentu własnoręcznego”. Dnia 28 lutego 1938 r. w pełni
świadomy pisze z Gołotczyzny jeszcze ostatnią kartkę do Janiny Bemówny56, dziękując

56

Na kopercie kartki w APAN widnieje kaligraficzny napis: „Ostatnia kartka w życiu napisana przez A. Świętochowskiego”.
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jej za pamięć i życzenia, prosi o odwiedziny „chorego i półociemniałego w Gołotczyźnie”. Nie wstydzi się własnej starości, a proces starzenia się przekłada na proces dyskursywizacji myśli. Litery stają się coraz bardziej koślawe, chciałoby się rzec — ułomne, niewyraźne, czasami całe frazy pisane są jakby bez odrywania ręki.
Świętochowski–diarysta wybiera również w dzienniku figurę mędrca–filozofa.
Choć świadomy jest nienaturalnego (wedle otoczenia) związku z Marią, niejako sam
przed sobą (jeśli nawet imperatyw obronny i ochronny odgrywa tu główną rolę)
tłumaczy się z tego wyboru. W rytm dziennika wpisana jest troska o Marię, a zapis
starca często dotyczy codziennych zdarzeń, które pochłaniają mu wiele czasu.
Starość jest dla Świętochowskiego ostatnim etapem. Autor dziennika rozpoznaje
krańcowość sytuacji starca i starości, ale nie do końca godzi się na nią. Świętochowski–diarysta jako obserwator i wędrowiec jest podmiotem poszukującym definicji
dla własnej starości i miejsca w niej dla myśliciela. Obserwator w ogrodzie poddaje
refleksji istotę politycznych miraży, potyczek sanacyjnych i partyjnych, doświadcza różnorodnych etapów przejściowych politycznej i historycznej zmiany warty
(stąd passus w dzienniku dotyczący miażdżącej oceny postaci Piłsudskiego). Wybiera izolację i „bycie prowincjonalne”, gdyż ułatwiają one lepszą diagnozę swojej
osoby. Ale starość Świętochowskiego to niekwestionowana aktywność, nie tylko
aktywność myśli, aktywność twórcza, lecz także (czy może w dużej mierze) aktywność wobec innych, kooperatywistyczna, spółdzielcza (ostatni zapis przedśmiertny
Świętochowskiego dotyczy otrzymania w darze maszyny do pisania, którą przeznacza dla Spółdzielni „Wiara” w Gołotczyźnie).
Życie Świętochowskiego pokazuje, że Poseł Prawdy od początku skazany był
na dojrzałość czy wręcz starczość, wtedy, kiedy utyskiwał na warunki ekonomiczne, bytowe czy pogarszający się stan zdrowia. Jednakże nie wyreżyserował swojej
choroby i nie pozował na starca, w przeciwieństwie do swojego patrona duchowego
Woltera, mimo że całe życie był osobą dojrzałą, „starcem”, to nie grał schorowanego
i nie wykorzystywał choroby jako swojego atutu czy narzędzia do manipulowania
ludźmi.
Dziennik bezładnych myśli nie prezentuje syntezy życia. Starość jako doświadczenie mentalne i starość jako doświadczenie fizjologiczne, okazują się całością.
I choć w swym dzienniku Świętochowski nie pisze o niemożności zapanowania nad
ciałem, które często determinuje jego starczą egzystencję, to ma świadomość, że zapisać starość oznacza uczynić ją normą i próbować świadomie odchodzić. Diariuszowy proces starzenia się uobecniony jest w zapisie doświadczeń podmiotu wiecznie poszukującego, pytającego o sens oraz początek i koniec, skutki i konsekwencje
życiowych wyborów. To wędrówka owego starca z długą, siwą brodą w ogrodzie,
czytelnika Epikura, starca, który jako alternatywę wobec starości wybiera wędrówkę w głąb siebie, w przestrzeni ogrodu, by zapisać makroprzestrzeń obecności w miniaturze słownej i autobiograficznym korpusie własnego tekstu. Dlatego dziennik
jest próbą pogodzenia się ze starością i stanowi również formę dokumentu do pośmiertnego rozrachunku z rodziną i otoczeniem. Okazuje się bowiem specyficzną
gimnastyką mózgu, „protezą” i usprawiedliwieniem umysłu.
Z kolei wspomnienia Świętochowskiego, pisane w międzywojniu, są terapią
i sposobem resentymentalnego przedłużenia młodości pozytywizmu i indywidualnej biografii sprzed pół wieku. Świętochowski podkreśla tu zaściankowość myślenia lat 70. XIX w., duszność i brak podglebia dla nowych teorii narodowych,
społecznych, naukowych. Zestawia naukowe teorie Zachodu z prowincjonalnością i niedojrzałością polskiej kultury umysłowej. Ale porównuje również grunty
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i fundamenty umysłowej chłonności. Dlatego perspektywa publicystycznego filtru
okazuje się dla Świętochowskiego znamienna, żeby przypomnieć „bałwochwalczy
kult żywych mumii, czarodziejskich fetyszów, cudotwórczych derwiszów i znachorów”57. Okazuje się, że to „konserwatywno–klerykalna martwota” (W, 6) tamowała
wszelki ruch myśli dla prądów Zachodu oraz rodzimych propozycji i dylematów,
a ówczesne hasła „dziś mogą wydawać się zdawkowe, jednak wtedy były to błyskawice i gromy, i o tym pamiętać trzeba, że była to pierwsza, druzgocąca, ale zarazem
ożywcza burza w dziejach myśli polskiej, że nigdy przedtem nie objawiały się u nas
te idee, prawdy naukowe i zasady życia, które głosili i których, pokonywając wielki
opór, pod gradem strzał zatrutych bronił zastęp «młodej prasy»” (W, 75).
Ważna okazuje się dyskusja Świętochowskiego nad charakterem „rewolucji” pozytywistów i szkoły pozytywistycznej jako fundamentu nowoczesności i koniecznego etapu korygowania świadomości, stanowiącego fundament nowoczesnej myśli,
a ponadto niezbędny element współpracy i stanowiska dziejowego pokolenia:
Niech ci, którzy lekceważą trudy i zasługi „pozytywistów”, odpowiedzą sumiennie na pytanie: czy bez utorowanej przez nich drogi i zatkniętych na niej świateł
znajdowalibyśmy się w obecnym momencie rozwoju umysłowego i społecznego?
Jestem przekonany, że nie (W, 75).

Wspomnieniowość jako reforma myśli i resentymentalny powrót do źródeł idei
oraz do siebie samego utwierdza Świętochowskiego w przekonaniu o konieczności
wydobycia z tego momentu historycznego potencjału, który stworzył dla dalszego
rozwoju świadomości społecznej, naukowej i narodowej.

Diagnozy starości w biografiach starców. Zejście
Starość wcześni pozytywiści rozumieją (ale co oczywiste: nie doświadczają jej) nie
w kategoriach procesu czy stanu biologicznego, fizjologicznego, ale jako stan duchowego przeżywania świata i swojego wnętrza, jako mentalny konstrukt, pozwalający lepiej i bardziej przekonująco diagnozować wzorce kultury, wzorce społeczne, polityczną zmianę warty bądź przynależność do konkretnego obozu. Dopiero
prawdziwa starość jako doświadczenie indywidualne skutkuje swoistym somatycznym dyskursem i refleksją nad kondycją starca i starości, będącej stanem fizycznym i emocjonalnym. Budzi też pragnienie doświadczenia autentycznej młodości.
Nieodłącznym elementem starości jest choroba oraz próba jej ujęcia i zrozumienia
jej fatalności. Zarówno Prus (choć ten najsłabiej), Konopnicka i Orzeszkowa, jak
i Świętochowski (ten najsilniej) starość traktują nie tylko jako fizyczne doświadczenie rozpadu ciała, lecz także i przede wszystkim jako moment czy etap, który pozwala widzieć więcej, co nie znaczy lepiej, ale jednocześnie uniemożliwia znalezienie języka na opis starości (jak w przypadku Orzeszkowej, która fragmentarycznie
jedynie sygnuje siebie). Starość pozwala jednak na spotkanie ze sobą — własnym
ciałem i myślą, która nie zawsze (jak u Konopnickiej i Orzeszkowej) umożliwia
zrozumienie niemożliwego. Jak udowadniają kompendia dotyczące dziewiętnastowiecznej normy starości, te uwzględniające fizjognomikę i właściwości ciała z refleksji naukowej późnoosiemnastowiecznej Johanna Lavatera (1741–1801) i wczes57

A. Świętochowski, Wspomnienia, oprac. S. Sandler, Wrocław 1966 (dalej cyt. W z numerem
strony), s. 6.
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nodziewiętnastowiecznej metody i praktyki Franza Josefa Galla (1758–1828)58 oraz
jak potwierdzają to najważniejsze teksty powieściowe pisarzy pokolenia polskiego
pozytywizmu z Michałem Bałuckim, Prusem, Orzeszkową, czy potem zwłaszcza
Stanisławem Brzozowskim i Gabrielą Zapolską z jej genialnym wyczuciem doświadczenia paradoksów starości — średni wiek życia równy 40–50 lat powodował,
że często umierających ludzi młodych (trzydziesto– i czterdziestoletnich) siłą rzeczy
nazywano starcami. I choć granice starości różnie się kształtowały i były płynne
oraz niestabilne w zależności od kraju czy kultury — ten „przeklęty problem”, jak
nazywa go Bogdan Mazan w swym obszernym i inspirującym studium59, powodował zacieranie się wyrazistych granic starości i samego statusu starca. Ponadto
przyczynić się do tego mogła romantyczna programowa młodość. Oczywiście nie
ta z ducha tyrtejskiego (walterscottowskiego) czy romantyzmu czynu spod znaku
powstańców, Wiosny Ludów, Legionu Mickiewicza czy „Trybuny Ludów” — ale ta
spod znaku zachodnioeuropejskich wzorców romantyzmu poetów jezior, reneizmu,
faustyzmu czy egzotycznych poszukiwań absolutu przekształcanych różnorodnie
i krystalizowanych na rodzimym gruncie, której specyfikę określały: programowa
i twórcza niedojrzałość, antynormatywizm wobec narzucanych wzorców kultury,
próby przekraczania norm stabilizujących wzorce społecznych, rodzinnych i osobowych zachowań, kontestowanie „socjokulturowego decorum”, a także indywidualne
i niestandardowe wybory, które często wynikały z braku odpowiedzialności.
A przeciwko takiemu myśleniu, przeciw antropologicznym projektom czy normom kulturowym romantycznego egotyzmu, promowaniu abstrakcyjności (z poziomu idei), iluzji świata i niedojrzałości, przeciwstawiali się na początku swej publicznej
drogi twórczej pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu, którzy dopiero na starość
odnaleźli w prywatnej potrzebie spotkania z ich własną (odrzucaną bądź niedoświadczaną) młodością właściwy język do tego, by sensownie i adekwatnie (czyli z autopsji,
a nie wedle roli czy projektu) opisać doświadczenie własnego starzenia się.
Niewątpliwie zmiany w wartościowaniu starości w drugiej połowie XIX i na początku XX w., ale przede wszystkim indywidualne doświadczenia pisarzy polskiego
pozytywizmu (i namysł nad statusem pozytywizmu jako szkoły myślenia nie tylko
w rozumieniu Comte’a z jego Kursu filozofii pozytywnej, lecz także w rozpoznaniach
Wojciecha Dzieduszyckiego60, Aurelego Drogoszewskiego61 czy Mieczysława Rettingera62) przyczyniły się do zmiany podejścia w jej opisie i w diagnozie prywatnej.
Mimo somatycznych czy chorobowych cech starości, wszyscy pisarze pokolenia polskiego pozytywizmu będą w indywidualny sposób waloryzowali starość

58
O specyfice fizjonomiki dziewiętnastowiecznej w tekstach literackich zob. ostatnio E. Skorupa, Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013.
59
B. Mazan, Motyw przedwczesnej starości w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Dorastanie do pełni życia..., s. 325–393.
60
W. Dzieduszycki, Listy czytelnika, Lwów 1893, s. 328–329. Zob. także porządkujące studium
Jana Tomkowskiego: idem, Co to jest pozytywizm?, [w:] idem, Mój pozytywizm..., s. 7–8.
61
A. Drogoszewski, Pozytywizm polski, Lwów 1931. Już we wstępie dokonuje się rozdzielności
pozytywizmu jako szkoły Comte’a i specyfiki pozytywizmu polskiego (próba analizy stanu
społeczeństwa w określonej chwili dziejowej i odnalezienia odpowiednich rozwiązań praktycznych, zob. ibidem, s. 3).
62
M. Rettinger, Notatki o pozytywistach, Lwów 1913. Specyfiką studium Rettingera jest potraktowanie pozytywizmu jako polskiej dążności umysłowej do oderwania się od Słowiańszczyzny (s. 70).
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jako etap, który pozwala na najlepszą dyspozycję twórczą i intelektualną. Świętochowski we wspomnieniach i listach określa starość jako potencjalną możliwość dla
umysłu i skupienia na pracy oraz na projektach społecznych i edukacyjnych, z kolei
pisząc z perspektywy międzywojnia o starości pozytywizmu, ocenia go jako kulturotwórczy i normotwórczy etap w myśleniu — konieczny, by móc rozpoznać granice i horyzonty nowoczesnego myślenia o możliwościach poznania. Orzeszkowa
we wspomnieniach pisanych pod koniec życia ujawni niewystarczalność metody
krytycznej, genetycznej i filozoficznej, kształtującej światopogląd pozytywistyczny, choć w przywołanym liście do Karłowicza wyzna, że jest pozytywistką, mimo
że czasami wątpi, rewaloryzując tym samym młodzieńcze deklaratywne pewniki
i konieczności określające metodę poznania. Ale co ciekawe, o ile Świętochowski
w stosunku do swej Marii będzie się wielokrotnie poddawał infantylizacji w listach,
o tyle Orzeszkowa, Prus czy Konopnicka nigdy tego wobec najbliższych czy dzieci
nie zrobią. Oczywiście, pisząc o starości jako procesie kształtującym i rewaloryzującym ich własne biografie, także literackie, ich wybory życiowe oraz doświadczając
starczego stanu — pisarze pokolenia pozytywizmu próbowali spotkać się wówczas
z autentyczną młodością, która była im wcześniej zabrana i którą, choć programowo
jako młodzi ludzie wieszali na sztandary, to równie silnie programowo ją omijali
i zacierali jej charakter i granice. Na starość, choć też różnie przez nich ujmowaną,
odżywa w nich bowiem młodość. Dzieje się tak również za pośrednictwem partnerów czy ludzi, z którymi dłużej bądź krócej dzielą życie, często o wiele lat młodszych (Eliza Orzeszkowa o 25 lat starsza od Franciszka Godlewskiego, Aleksander
Świętochowski o 53 lata od Marii Żydowo).
Na początku lat 90. XX w. Jan Tomkowski słusznie zamyka swoje rozważania
dotyczące specyfiki „powidoków” polskiego pozytywizmu w rozdziale książki Mój
pozytywizm zatytułowanym Pozytywizm po apokalipsie następującą konstatacją:
Pozytywiści u progu starości dostrzegają zagrożenie ze strony nowych ideologii.
Zwracają się przeciwko „filozofii śmierci”, przy czym pod tym określeniem kryją
się rozmaite nurty filozoficzne i polityczne, niosące ich zdaniem jednostce i społeczeństwu ryzyko zagłady. [...] Nie ma jednolitego pozytywizmu, nie ma „młodej”
prasy. Na placu boju pozostał Aleksander Świętochowski, „papież” polskiego pozytywizmu. Ale to, co głoszą Prus, Orzeszkowa czy Ochorowicz, nie jest odległe
od rozumianego nieortodoksyjnie pozytywizmu63. [...] Jeśli pozytywizm — nawet
w szczątkowej postaci — mógł istnieć jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, to siłą
rzeczy musiał wyglądać inaczej niż pozytywizm lat siedemdziesiątych i innych
miał wówczas przeciwników64.

Starzenie się pozytywizmu (a w konsekwencji jego śmierć), czyli starzenie się
pewnych idei, ale inaczej zgoła rozumianych w dziedzinie literackiej, inaczej na
gruncie filozofii, a inaczej w szeroko rozumianej sztuce czy naukach historyczno–
społecznych — które to dziedziny jako przetworzone elementy trafiały do dyskursów pisarzy pokolenia polskiego pozytywizmu, nie oznacza wykoślawienia ich,
wynaturzenia, osłabienia jakości znaczeniowej czy zaprzeczenia. Starość nie jest tu
synonimem anachronizmu, nie jest zwolnieniem tempa. Oznacza zgodę do końca

63
64

J. Tomkowski, Pozytywizm po apokalipsie, [w:] idem, Mój pozytywizm..., s. 381.
Ibidem, s. 383.
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na młodzieńcze projekty, jest zgodą z samym sobą tylko w innej formie (i z innymi
narzędziami, które testują w praktyce pisarze pokolenia szkoły pozytywizmu —
przy całej świadomości takiej kwalifikacji postaci, które wybieram na bohaterów
tego szkicu). Starzeją się „języki” i pojęcia pozytywistów, ale nie ich idee, które do
końca — w europejskiej drodze Konopnickiej, w ogrodach Gołotczyzny Świętochowskiego, nad grodzieńskimi stosami papierów Orzeszkowej czy w doświadczeniu Prusa na styku pociągu i welocypedu relacji Nałęczów–Lublin–Warszawa —
promują szeroko rozumiane ideały doskonalenia, pracy, projektów wolnościowych
oraz przekraczania utopii jako szansy na rozwój i marzenia.
Polscy pozytywiści zostawiają przecież późnego wnuka swych młodzieńczych
i starczych projektów w postaci ochronek, ogródków froeblowskich, instytucji charytatywnych, zakładów, funduszów stypendialnych, wolontariackich działań na
rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. Zestawienie celowo dwóch heterogenicznych porządków gatunkowych poddanych badaniu — publicystyki z lat 60. i 70.
XIX w. oraz późnej intymistyki (dzienników, listów, wspomnień) pokolenia pisarzy
polskiego pozytywizmu ujawnia specyficzną, choć opartą na paradoksie zależność.
Można by ją określić jako klamrę starości. Klamra ta wiedzie od starości aprobowanej, projektowanej, wyobrażonej, symbolicznej, pożądanej, niemetrykalnej, światopoglądowej (zbiorowej, starości jako roli i zadania) do starości doświadczanej,
przeżywanej, starości jako stanu (indywidualnej), biologicznej, metrykalnej, wreszcie egzystencjalnej. Starość pozytywistów, a tym samym polskiego pozytywizmu,
wiedzie także od wyobrażonej figury starca do figury starca wyrażonej (realnej) autobiograficznie i autentycznie.
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Stary człowiek w młodej literaturze
(Exemplum Sama Bohdana Hrobonia,
słowackiego poety romantycznego)

W

Młoda literatura a ciało

literaturze słowackiego romantyzmu problematyka ludzkiego ciała, intymnego przeżywania cielesności, seksualności czy też rozkładu cielesnego nie
należała do istotnych obszarów tematycznych. W okresie konstruowania zbiorowej
pamięci, w czasie walki o budowanie podstaw kulturalnej i politycznej tożsamości narodu i podejmowania pierwszych nieśmiałych prób upodmiotowienia słowackiego obszaru etnicznego w ramach europejskiej geopolityki, tematy z obszaru
cielesności, intymności, osobistych dramatów czy zawodów miłosnych miały być
programowo usuwane na plan dalszy. Nie mogły przesłaniać spraw najważniejszych i najświętszych, czyli tworzenia, zgodnego z herderowską charakterystyką
Słowian1, pozytywnego obrazu słowackiego ludu–narodu2.
Twórcy słowackiej literatury romantycznej, będący często zarazem duchownymi
i działaczami narodowymi, byli wzywani do skupiania swoich twórczych sił przede
wszystkim na życiu narodowym i poświęcania mu nie tylko całej swojej twórczości, ale również życia osobistego. Wzorem miał być tu główny animator i ideolog
słowackiego ruchu narodowego, Ľudovít Štúr, który kategorycznie żądał od współczesnych mu poetów–działaczy celibatu3, by żadne sprawy życia codziennego nie
odciągały ich od celów najważniejszych4. Dla Štúra sztuka stanowiła bardziej pro1
J. G. Herder, Myśli z filozofii dziejów, Księga XVI, rozdz. 4: Ludy słowiańskie, [w:] idem, Wybór
pism, oprac. T. Naumowicz, Wrocław 1987, s. 489–494.
2
Według słowackich romantyków głównym reprezentantem ich narodu stali się chłopi, czyli
lud. Zob.: T. Pichler, Národovci a občania. O slovenskom politickom myslení v 19. storočí, Bratislava
1998, s. 54; E. Krekovičová, Mýtus plebejského národa, [w:] Mýty naše slovenské, red. E. Krekovič,
E. Mannová, E. Krekovičová, Bratislava 2005, s. 86–93; M. Bobrownicka, Lud — naród — społeczeństwo. Kategorie zbiorowej tożsamości w odrodzeniu narodowym Słowian habsburskich, [w:] Pogranicza w centrum Europy, Kraków 2003, s. 97.
3
Zob. H. Janaszek–Ivaničková, Kochanek Sławy. Studium o Ľudovície Štúrze, Katowice 1978.
4
Popularne stało się stwierdzenie Ľ. Štúra pod adresem S. Chalupki, po ożenku tegoż poety,
że zasnął on w łonie pewnej kobiety („v lone jednej ženy usnul”), cyt. za V. Kochol, Vyvrcholenie obrodeneckej literatúr, [w:] Dejiny slovenskej literatúry, t. 2, red. M. Pišút, K. Rosenbaum,
V. Kochol, Bratislava 1960, s. 385.
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gram narodowo–patriotyczny niż estetyczny5. Według niego obowiązkiem twórcy
miało być nie tylko pisanie o narodzie i dla narodu, ale również działalność oświatowa i polityczna. Dążył on do stworzenia i utrzymania jednolitego obrazu literatury
narodowej, która miała współtworzyć zbiorową tożsamość narodową. Literaturę
romantyczną typu byronowskiego Štúr nazwał „estetyczną zarazą”, a za podstawowe źródło inspiracji dla słowackiej literatury pięknej uznał twórczość ludową. Jak
twierdzi Oskár Čepan, również późniejsi badacze słowackiego romantyzmu utożsamili się z dziewiętnastowiecznymi argumentami i aby nie dopuścić do rozproszenia
nielicznych działaczy narodowych, przez lata podtrzymywali tezę o jednomyślności słowackich twórców i działaczy romantycznych6.
Według Ľ. Štúra człowiek ma w sobie oprócz pierwiastka boskiego również coś
„upadającego, poniżającego — a jest tym nasze ciało”7. Również dla Georga W. Hegla, którego filozofię Štúr przyjął jako podstawę swojego światopoglądu8, ciało nie
stanowiło wartości, wręcz odwrotnie, według niego dopiero strój miał podkreślać
postawę, zasłaniając widok wszystkiego, co jest fizjologiczne9. Z tego też powodu
słowaccy twórcy i ideologowie mieli przedstawiać moralną siłę słowackiego ludu,
jego duchową wielkość, cielesną krzepę i młodość oraz perspektywy przyszłości
w ramach braterskiej wspólnoty słowiańskiej. Dlatego również sposób przedstawiania bohaterów słowackiej literatury romantycznej został w dużej mierze podporządkowany ideologicznym celom tworzonej wówczas tożsamości narodowej.
Sylwetki bohaterów stały się „zamkniętymi”, „zaokrąglonymi” znakami10, unoszącymi się jak bańki mydlane w przepełnionej romantycznymi symbolami i ówczesną mitologią przestrzeni narodowej11. Ciało bohatera–znaku stało się własnością
narodu. Straciło właściwości fizyczne i zostało zamienione w „naczynie”, „dom”,
„świątynię” odindywidualizowanego ducha narodu–ludu. Zostało włączone do
wielopoziomowego systemu znakowego, w którym „wszystko wskazywało na coś
innego”12. Pomimo różnic w charakterze twórczości poszczególnych autorów, różnorodności gatunkowej i typologicznej postaci, ujednolicony i „odczłowieczony”
sposób przedstawiania bohaterów literackich, jak i działaczy narodowych, stał się
wręcz obowiązkowy. W imię zbliżenia z naturą i ludowością najmniej pożądane
było to, co jest najbardziej związane z naturą ciała. Fizjologia stała się natomiast znakiem rozpoznawczym, cechą właściwą jedynie dla antybohaterów i wrogów narodu
5

J. Kolbuszewski, Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego przełomu, Wrocław 1975,
s. 25–26.
6
O. Čepan, Premeny „ducha a predmetnosti” v slovenskom romantizme, [w:] „Litteraria” 16, 1974,
Literárny romantizmus, s. 102.
7
Ľ. Štúr, O poézii slovanskej, Martin 1987, s. 24. W przypadkach, gdzie nie podano inaczej,
wszystkie tłumaczenia cytatów (też poezji) w tekście i w przypisach w przekładzie własnym
autorki.
8
Zob. R. Duplaka, Štúrovci a Hegel (K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu),
Prešov 1996; E. Várossová, Filozofia vo svete — svet filozofie u nás, Bratislava 2005.
9
G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. 2, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1966,
s. 506.
10
Zob.: I. Malec, Motívy tela v poézii slovenských romantikov (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján
Botto, Janko Kráľ, Samo Bohdan Hroboň), [w:] „Slovenská literatúra” 47, 2000, nr 2, s. 119–135.
11
Zob.: J. Kolbuszewski, Romantyczna poetyka przestrzeni. Tatry w literaturze słowackiej i polskiej,
[w:] Na południe od Tatr. Studia o literaturze słowackiej, Wrocław 2003; R. Majerek, Symbolika
przestrzeni — narodowa geografia, Kraków 2011, s. 61–82.
12
V. Macura, Sex a tabu, [w:] Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 7–19.
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słowackiego. Dlatego to głównie Węgrzy i zdrajcy narodu posiadają wielkie brzuchy, krzyczą, jęczą, żrą, piją i zachowują się nieprzystojnie13. Fizjologia stała się wrogiem prawdziwego syna narodu, wrogiem idei, jako że umożliwiała odmienne od
pożądanych możliwości interpretacyjne14. Dlatego też motywy erotyczne oceniano
jak zdradę interesów narodowych15. Bohaterowie narodowi mieli być przedstawiani
tak, aby mogli reprezentować zbiorowość, tworzyć zunifikowany obraz zdrowego,
młodego i wyprostowanego jak świece na ołtarzu16 słowackiego ludu. „Gotowe ciało” tego bez reszty „wyidealizowanego indywiduum Słowacji”17 miało być estetycznym kostiumem dla ducha narodu, idealną konstrukcją dla idei18, w której łączyły
się uczucia religijne i patriotyczne, połączone ze słowiańskim umiłowaniem pokoju
i wszelkiego umiaru, jak również z odwagą i walecznością. Ciało bohatera miało
być bowiem symbolem męstwa, naturalnego ludowego piękna i prawdziwej moralności, uosobieniem duszy i mądrości słowackiego ludu–narodu. Nie tylko bohaterowie literaccy, ale głównie twórcy i działacze patriotyczni stali się uczestnikami
przedstawienia, można by rzec „społeczeństwem spektaklu”19, który miał stwarzać
pozory autentyczności, naturalności oraz historyczności podejmowanych tematów.
Odmienne tematy i treści, a także wszelka indywidualność i subiektywność powinny pozostać ukryte za kulisami owego „przedstawienia”. Programowo manifestowana idealizacja oraz folkloryzacja nie tylko postaci, ale również form literackich,
całkowicie negowała indywidualnie przeżywaną cielesność jako przeszkodę w pracy na niwie narodowej. Warunkiem udziału w tworzonej iluzji miała stać się utrata
nie tylko indywidualnego wyglądu, ale przede wszystkim indywidualnego życia
twórców oraz stworzonych przez nich bohaterów20, tak aby mógł powstać spójny
obraz wyidealizowanej rzeczywistości, kompensującej dramatyczną sytuację polityczną i społeczną Słowaków.

13
Słowaccy działacze, poeci i patrioci zakładali stowarzyszenia antyalkoholowe, sami odmawiali sobie wszelkich używek, nie tylko alkoholu, ale również np. kawy. Zob. P. Dobšinský,
Deje Jednoty mládeže slovenskej do roku 1848, Martin 1972. Również w formie poetyckiej wzywano do narodowo motywowanej abstynencji: „Daj pokoj pálenke a napi sa vody, / kto si syn
slovenský, kto si syn slobody” (Daj spokój gorzałce i napij się wody, ktoś synem Słowacji,
ktoś synem swobody), cyt. za S. Chalupka, Voda a pálenka, [w:] idem, Básnické dielo, Bratislava
1973, s. 257–258.
14
Z tego samego powodu idealizowane postaci kobiece zostały pozbawione seksualności.
Głównym powołaniem kobiety stało się patriotyczne macierzyństwo, a jego widocznym
symbolem piersi, karmiące przyszłego bohatera–junaka słowackim mlekiem przy śpiewie
słowackich pieśni ludowych. Zob. S. Chalupka, Slovenská žádost, [w:] Básnické dielo..., s. 167.
Seksualność kobiecego ciała traktowana była jako śmiertelne zagrożenie dla pisarza–działacza, gdyż oznaczała przedkładanie spraw intymnych nad narodowymi. Zob. I. Malec, Telo ako
znak, „Aspekt” 2003–2004, nr 1, s. 43–50.
15
Karykaturalne postaci antybohaterów miały być przestrogą dla wszystkich, którzy chcieliby przedkładać niskie, cielesne potrzeby ponad działalność dla spraw najwyższych.
16
„Jak oltárne sviece”, cyt. za J. Botto, Smrť Jánošíkova, [w:] idem, Básnické dielo, Bratislava
2006, s. 194.
17
O. Čepan, Bottov asketický hrdina, „Slovenská literatúra” 49, 2002, nr 2, s. 89–106.
18
J. Mukařovský, Studie z estetiky, Praha 1966, s. 99.
19
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 61.
20
Jiří Rak określił podobnie zachowujących się czeskich patriotów mianem ezoterycznego
związku ezoterycznych postaci. Zob. idem, Ideální podoba českého vlastence před březnem 1848,
[w:] Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál, Praha 1990, s. 43–49.
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Restrykcyjne założenia podlegały jednak weryfikacji w życiu i twórczości słowackich romantyków. Wielu towarzyszy Štúra założyło rodziny (mimo że było to
traktowane jako zdrada), nie udało się również wyeliminować z literatury subiektywnie widzianych i indywidualnie przeżywanych motywów ciała, cielesności,
intymności, grzeszności, dramatów czy zawodów miłosnych, a twórczość romantyków coraz bardziej się polaryzowała. Obok pięknych, zunifikowanych, reprezentacyjnych bohaterów, zaczęły pojawiać się ciemne, niedoskonałe, tragiczne postaci
romantycznych outsiderów, których ciało już nie odzwierciedlało ducha młodości,
ale odczuwało i wyrażało indywidualny, romantyczny ból istnienia21. W odróżnieniu od pięknych, „zaokrąglonych”, postaci–znaków, romantyczni indywidualiści
reagują na rzeczywistość za pośrednictwem ciała. Pomimo romantycznej teatralizacji słów i gestów, postaci te żyją swoim bytem, w którym odzwierciedlają się ich
bogate stany uczuciowe i egzystencjalne, naprzemienne poczucie cielesnej małości
i grzeszności czy też duchowej wielkości22.
O ile tematu cielesności i intymności nie udało się wykluczyć z obszaru tematycznego słowackiego romantyzmu, o tyle temat starości wydawał się już całkowicie nieatrakcyjny i niepożądany. Zgodnie z założeniami europejskiego romantyzmu
również na Słowacji dominował kult młodości. Nawet jeśli to nie była „rewolucja
młodości”23, to zdecydowanie „biologia przerosła w kulturę”24 i stała się „konstrukcją ideologiczną”25. Tym bardziej, że na ziemiach słowackich w okresie romantyzmu
działalność literacką, jak i narodowościowo–polityczną, prowadzili głównie ludzie
młodzi. Usprawiedliwieniem, jak i usankcjonowaniem ich wieku stała się również
filozofia Johanna G. von Herdera, zgodnie z którą misja odrodzenia Europy należy
w przyszłości do Słowian. W połączeniu z ideami słowianofilów, a później i panslawistów, Słowacy potraktowali postulaty niemieckiego filozofa jako fundament
i namaszczenie do odegrania przez nich szczególnej roli dziejowej. Kult młodego
narodu stał się więc jednym z elementów idei rekompensaty za brak własnej historii
politycznej. Podobnie jak w przypadku rosyjskich słowianofilów, również słowackie podkreślanie młodości zostało wyrwane z kontekstu historycznego i przeniesione na płaszczyznę moralną26. W ramach nasilającego się przekonania, że Europa
i Słowiańszczyzna to dwa odrębne typy kulturowe i cywilizacyjne, naród słowacki

21

Dotyczy to bohaterów poezji J. Kráľa, S. B. Hrobonia, M. M. Hodžy.
Na pogłębiającą się polaryzację twórczości słowackich romantyków wskazują badania
w ostatnich dwudziestu latach. Odkrywane są białe plamy, rehabilitowani twórcy, których
dzieła przedstawiane były w krzywym zwierciadle bądź pozostawały całkowicie nieznane.
23
M. Janion, Gorączka romantyczna, Kraków 2000, s. 28.
24
Ibidem.
25
Ibidem, s. 28–29.
26
Wśród słowackich twórców romantycznych znane były poglądy rosyjskich słowianofilów
i panslawistów, zob. panslawistyczne dzieło L. Štúra, Slovanstvo a svet budúcnosti, Bratislava 1993; list S. B. Hrobonia do K. S. Amerlinga z 1842 r. o „prężnym, młodym słowiańskim
wschodzie”, List Karlovi Slavojovi Amerlingovi, 29 VIII 1842, [w:] Listy Sama Bohdana Hroboňa,
oprac. E. Hleba, Martin 1991; J. Goszczyńska, Synowie słowa. Myśl mesjanistyczna w słowackiej
literaturze romantycznej, Warszawa 2008, s. 107–118; A. F. Kola, Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie
w ujęciu porównawczym, Łódź 2004; T. Stefaniuk, Krytyka Europy i rozumu w myśli słowianofilskiej, [w:] Dylematy racjonalności między rozumem teoretycznym a praktycznym, red. Z. Czarnecki,
Lublin 2001, s. 95–115; A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 2002.
22
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określano jednocześnie jako młody i stary. Młody — wobec starej, zdemoralizowanej Europy, a stary, czy wręcz najstarszy27 — wobec innych narodów słowiańskich.
Dotyczy to szczególnie literatury mesjanistycznej, która współtworzyła oblicze
słowackiej literatury romantycznej, jednakże ze względu na krytyczny stosunek
jej autorów do narodu słowackiego (Milan Miloslav Hodža), wyrazistą fascynację
ideami słowianofilskimi i panslawistycznymi (Samo Bohdan Hroboň) lub treści
„naukowo–filozofujące” (Peter Kellner–Hostinský)28 stała się twórczością „apokryficzną”29 i „literackim podziemiem”30. Mesjaniści bardzo radykalnie reagowali na
ówczesną rzeczywistość. Dlatego ich utwory wywoływały oburzenie i przerażenie.
Zarzucano im, że są niepraktyczni i nie potrafią dostosować się do okoliczności,
w których przyszło im żyć i tworzyć, oraz że nieodpowiedzialnie narażają wydawców na represje31. Atakowano ich dzieła jako pogrążone w „ciemnych apokaliptycz27

Twierdzenie, że Słowacy są najstarszym narodem słowiańskim rozpowszechnili twórcy
klasycyzmu, propagując mit Wielkich Moraw jako słowackiej organizacji państwowej. Przyczynił się do tego głównie Ján Hollý w swoich eposach: Svatopluk i Slávi, jak również wiara,
że Tatry były kolebką Słowian — J. Hollý, Plač Matki Slávi oraz Plač Matki Slávi nad odrod’ilími
sinami, [w:] idem, Dielo, t. 1, Bratislava 1985, s. 199–206, 227–235. Zob. Z. Trojan, Mit Wielkich
Moraw w literaturze słowackiej w okresie odrodzenia narodowego, [w:] Studia z literatury słowackiej,
red. Z. Niedziela, Kraków 1982, s. 55–65.
28
Do grona twórców mesjanistycznych zaliczani bywają również Jozef Podhradský i Mikulas
Dohnány.
29
A. Matuška, M. M. H., [w:] K problematike slovenského romantizmu, red. P. Vongrej, Martin
1973, s. 23.
30
J. Kolbuszewski, Modele estetyczne..., s. 25–26.
31
Zob. List J. K. Viktorina do A. Sládkoviča, 13 VI 1857, C. Kraus, K charakteru slovenského
mesianizmu (Hodža–Hroboň), [w:] K problematike slovenského romantizmu..., s. 83; A. Pražák, Literární Slovensko let padesátých, Praha 1932, s. 168. Literatura mesjanistyczna pozostała w rękopisach, nieznana dla szerszego kręgu odbiorców. Do tej pory nie zostały opublikowane
wszystkie dzieła twórców mesjanistycznych. Od końca XIX w. aż do lat 60. XX w. wielokrotnie powielano tezy o nieczytelności, niezrozumiałości i nieprzydatności, czy wręcz szkodliwości tego nurtu dla ideologii narodowej (S. H. Vajanský, J. Vlček, A. Mráz, V. Kochol), widząc w niej jedynie przejaw bezsilności poetów wobec sytuacji na ziemiach słowackich po
Wiośnie Ludów. Wyjątek stanowił artykuł J. Pišúta, Mesianistická báseň Sama Bohdana Hroboňa
„Slovenské iskrice”, „Sborník Matice slovenskej” 19, 1939, s. 390. Dopiero w latach 70. XX w.
O. Čepan rozpoczął mozolny proces nowej interpretacji literatury mesjanistycznej i przywracania jej właściwego miejsca w ramach słowackiej literatury romantycznej. Jednakże również
on nie potrafił całkowicie uwolnić się od twierdzeń o pasywności mesjanizmu i jego oderwaniu od rzeczywistości. Kontynuacją, a zarazem weryfikacją badań słowackiego naukowca,
zajęła się głównie Joanna Goszczyńska, która w znacznej mierze przyczyniła się do odkrycia
prawdziwego oblicza słowackiej literatury mesjanistycznej, chociaż, jak sama twierdzi, losy
i twórczość słowackich mesjanistów: „stale jeszcze owiane są mgłą tajemnicy, niezrozumienia
i niedopowiedzenia”, zob. eadem, Synowie słowa..., s. 40; eadem, Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon–Kurkowa,
T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 64–70. Słowacka historia literatury również zaczyna poświęcać mesjanistom coraz więcej uwagi: Ľ. Kováčik, Mytologimus v slovenskom literárnom romantizme, Banská Bystrica 2003; idem, Eschatologický prvok v slovenskom romantickom mesianizme,
[w:] Fenomen mesianizmu I, red. R. Dupkala, Prešov 2001–2002; Ľ. Somolayová, Mesianistický
variant slovenského romantizmu: (Na príklade ideologického základu tvorby Sama Bohdana Hroboňa),
„Česká literatúra: časopís pro literární vědu” 57, 2009, nr 6, s. 835–853; idem, Mesianistické
iskrice slovanského sveta (Samo Bohdan Hroboň: Slovenské iskrice), „Slovenská literatúra” 57, 2010,
nr 6, s. 579–588; idem, Mystická misia S. B. Hroboňa, Bratislava 2013; M. Kamenčík, Podoby a pre-
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nych labiryntach”32, oderwane od życia narodowego, wręcz jako „rak” na zdrowym
ciele narodowej literatury33. Nawet O. Čepan, który przywrócił mesjanizmowi należne mu miejsce w ramach słowackiej literatury, twierdził, że mesjaniści przedstawiali
całkowite „bez wyjątków, jednostronne pochłonięcie wszelkiej rzeczywistości przez
ducha, na podstawie subiektywnie motywowanej «wszechduchowości»”34. Takie
twierdzenia dalej podtrzymywały przekonanie o twórczości całkowicie oderwanej
od rzeczywistości i podporządkowanej mglistym historiozoficzno–filozoficzno–religijnym wizjom35, która w dodatku powstawała w niezrozumiałym „ogólnosłowiańskim” języku, jak w przypadku poety S. B. Hrobonia36.
Samo Bohdan Hroboň (1820–1894)37 był jednym z głównych przedstawicieli słowackiego mesjanizmu, którego życie i twórczość w pełni wpisały się w historię lekceważonego przez lata nurtu i stały się przedmiotem wielu nieprawdziwych i niesprawiedliwych osądów38, lekceważenia i kpin39. Podczas długiego życia nie zaznał
ani uznania, ani docenienia. Poza pojedynczymi utworami, nie udało mu się wydać
żadnego tomu poezji, choć wielokrotnie o to zabiegał. Redakcje zamykały przed
nim drzwi, twierdząc, że „nie potrafi zmieścić się w rzeczywistości, w której żyje”40.
Krytycy uważali jego wizje za szkodliwe dla ruchu narodowego. Zarzucali mu, że
opiera przyszłość narodu na chrześcijańskim mistycyzmie, który łączy z panslawizmem. Historycy literatury traktowali go jak dziwaka całkowicie oderwanego
od rzeczywistości. Piętnowano jego brak aktywnego zaangażowania w działalność
dla narodu, odejście od przedstawiania jedynie słusznego ideału krzepkich ludowych junaków. Wyśmiewano życiową nieporadność, a w szczególności skupienie
się na sobie, na własnym ciele. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się prace, które
dowodzą, że niepokorny, romantyczny duch tego poety nie był w stanie przyjąć
meny lyrického subjektu v kontexte mesianizmu Sama Bohdana Hroboňa, [w:] Podoby outsiderstva v
umeleckej literatúre, Banská Bystrica 2008, s. 21– 33; Fenomén mesianizmu I–II, red. R. Dupkala,
Prešov 2001–2002.
32
J. Vlček, Dejiny literatúry slovenskej, Bratislava 1953, s. 192.
33
O. Čepan, Premeny „ducha a predmetnosti” v slovenskom romantizme..., s. 102.
34
Ibidem, s. 140.
35
Jako pierwsza wskazała na to J. Goszczyńska, Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej...,
s. 64–70.
36
W ślad za Jurajem Križanićem, Jánem Herklem i innymi, Hroboň od lat 40. XIX w. zastanawiał się nad stworzeniem jednego wspólnego języka dla wszystkich Słowian. Wcześniej,
zanim nastanie nowa era, postanowił sam przygotowywać narody słowiańskie do odegrania
nowej roli, tworząc nowy język poetycki jako przedsmak przyszłego świata jedności i harmonii. Połączył w nim słowacki język literacki z językiem ludu, słowami z różnych dialektów
słowiańskich oraz z własnymi neologizmami. Poszukując ukrytych znaczeń, chciał znaleźć
wspólne indoeuropejskie korzenie języka ogólnosłowiańskiego, by w ten sposób dojść do
języka ogólnoludzkiego. Zob. Ľ. Somolayová, Hroboňova predstava básnického jazyka a synkretizmus ako hľadanie jednoty, [w:] Slovenská literatúra 18. a 19. storočia: história, teória, interpretácia,
red. Z. Kákošová, M. Vojtech, Bratislava 2007, s. 190–200.
37
W jego żyłach płynęła również polska krew, zob. Z. Ďuriška, Pôvod a pribuzenské vzťahy
Hroboňovcov, „Genealogicko–heraldický hlas” 5, 1995, nr 1, s. 18–29.
38
Spośród współczesnych mu twórców docenili go tylko Andrej Sládkovič, Pavel Hečko i Michal Miloslav Hodža.
39
S. B. Hroboň stał się wyśmiewanym bohaterem literackim w utworach S. Hurbana Vajanskiego, Letiace tienie (1883) czy M. Kukučína, Lukáš Blahosej Krasoň (1929).
40
Zob. list J. K. Viktorina, redaktora almanachu „Concordia”, 13 VI 1857, C. Kraus, K charakteru slovenského mesianizmu (Hodža–Hroboň), [w:] K problematike slovenského romantizmu..., s. 83.
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twórczych kompromisów, a mając na względzie przyszłość swojego narodu, Hroboň podjął się realizacji wielkich celów epoki, o czym świadczą jego romantyczne stylizacje i przywdziewanie rozmaitych „szat” od romantycznego kochanka41,
proroka, wieszcza, przewodnika42, aż po grzesznika i Prometeusza. Ze względu na
temat prezentowanego artykułu przedstawiono jedynie zarys owych stylizacji, odnoszący się głównie do zagadnień związanych z motywami ciała i cielesnej starości
w poezji S. B. Hrobonia, którymi twórca zburzył obowiązujące personalne wzory
narodowo–kulturowe.

Słowiański kochanek
W młodości Hroboň był jednym z najbliższych współpracowników Ľ. Štúra, gorącym patriotą, aktywnym działaczem społeczności czesko–słowiańskiej. W 1841 r.
w środowisku czeskich działaczy narodowych poznał Bohuslavę Rajską43, którą pokochał z wzajemnością44. Bohuslava była dla niego idealną muzą. Piękna, dobrze
wykształcona, wyemancypowana, poetka, założycielka Instytutu dla Dziewcząt
(w którym wykładała), aktywna uczestniczka dysput o przyszłości narodów słowiańskich w czeskich salonach (Jozefa Václava Friča i Václava Staňka), ponadto zafascynowana słowackim życiem narodowym, przez Słowaków uważana wręcz za
symbol słowiańskiej kobiety–patriotki45. Listy, które Hroboň do niej pisał, oprócz
uczucia przepełnione są ideą słowiańską. Poeta zwracał się do ukochanej: „Szanowna Patriotko i Siostro”, „Droga Siostro Słowiańska”46. Pisząc o miłości, głosił
jednocześnie pochwałę dla słowiańskiej jedności serca i rozumu, w której rozum
podejmuje decyzje wspólnie z sercem47. Jednakże Bohuslava, za namową Boženy
Němcovej48, złożyła swoją idealistyczną miłość na „ołtarzu czeskiej ojczyzny”, wy-

41

Stylizacja romantycznego kochanka stała się intrygująca dla biografów i badaczy literackich, np.: S. Podlipská, Z let probuzení, Praha 1872; Z. Sojková, Zapísky Bohuslavy Rajské, „Literárny archív” 1965, s. 57–163; E. Hoﬀmanová, Karel Slavoj Amerling, Praha 1982; F. Kleinschnitzová, Z našej romantiky, [w:] Z našej romantiky, Bratislava 1958, s. 49–138; A. Mikołajczyk,
Teatralizacja świata, teatralizacja miłości — o listach Sama Bohdana Hrobonia do Bohuslavy Rajskiej,
„Pamiętnik Słowiański” 56, 2006, z. 1, s. 15–34.
42
Stylizację Hrobonia jako proroka, wieszcza i przewodnika w pełni uzasadniła i przedstawiła J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 37–65.
43
Właściwie nazywała się ona Antónia Reissova (1817–1852).
44
Przebywając w Halle (1842–1843), gdzie studiował teologię i filozofię, napisał tomik poezji
Květiny nadsálanské zadedykowany ukochanej, zob. S. B. Hroboň, Květiny nadsálanské a iné básne, Spišská Nová Ves 1981.
45
F. Kleinschnitzová, op. cit., s. 55.
46
Zob. Listy Sama Bohdana... Używanie rodzinnych zwrotów przez zamkniętą społeczność
czeskich patriotów analizował: V. Macura, Znamení zrodu, Praha 1995.
47
„Jednak słowiańskie serce, będąc nawet posłuszne rozumowi, nie pozwoli mu się całkowicie zniszczyć, chociaż zgadza się z rozumem, jednak dba o swoje prawa, przywołuje słodkie
wspomnienia, uosabia myśli, przeczuwa przyszłość i w ten sposób jest dla zmęczonego rozumu ucieczką i wytchnieniem, dla błądzącego pochodnią, dla lecącego skrzydłem”, List do
Bohuslavy Rajskiej, 26 IV 1842, [w:] F. Kleinschnitzová, op. cit., s. 58.
48
W liście do Bohuslavy Němcová pisała: „Jeśli Pani pragnie ofiarować się za ojczyznę, powinna Pani zwrócić się w drugą stronę, gdzie Pani może zdziałać więcej, gdzie Pani może
wesprzeć sławę całego narodu czeskiego, ojca dla rodziny i rodzinę ku radości ojca, a to
wszystko dla naszej świętej sprawy”, cyt. za E. Hoﬀmanová, op. cit., s. 76.
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chodząc w 1844 r. za mąż za pisarza Franciszka Čelakovskiego, który po śmierci
pierwszej żony pozostał sam z czwórką dzieci49.
Niespełniona miłość Bohuslavy i Sama Bohdana urosła do „na wpół zmitologizowanych miłosnych narracji epoki”50. Ślub Rajskiej bardzo mocno ugodził w słowackiego poetę. Rana, która wtedy powstała, długo będzie krwawić, a ból stanie się
odtąd nieodłączną treścią jego życia51. W pierwszych latach po rozstaniu poeta całkowicie skupi się na działalności narodowej52, własnej edukacji i nieustannym formułowaniu swojej misji życiowej53. Jednocześnie coraz bardziej zacznie podupadać
na zdrowiu. Przez ponad połowę życia pozostanie schorowanym eremitą, który nigdzie nie będzie mógł znaleźć ukojenia. Po upadku Wiosny Ludów będzie już tylko
utrzymywał głównie korespondencyjny kontakt z niektórymi dawnymi współpracownikami, a w szczególności z czeskim działaczem, pedagogiem, lekarzem i filozofem, Karolem Slavojem Amerlingiem54, który na długie lata stanie się jego intymnym powiernikiem i przewodnikiem duchowym. W tym okresie powstanie również
większa część z jego obszernego Dziennika55, liczącego ponad 8500 stron. Poeta będzie żył w skrajnej biedzie i samotności, bez własnego dachu nad głową, tułając
się między domem matki, plebanią brata w Liptowskiej Sielnici, pomieszkiwaniem
u obcych ludzi (po śmierci brata) a pasterską kolibą w górach. Będą go dotykały coraz większe problemy zdrowotne: podejrzenia o depresję56 lub schizofrenię, pogarszający się wzrok i ból prawej ręki utrudniający pisanie. Pomimo swojego skrajnego
ubóstwa, psychicznych i cielesnych utrapień dożyje aż 74 lat. Umrze najpóźniej spośród największych twórców słowackiej literatury romantycznej, w 1894 r., już w zupełnie innej epoce, w osamotnieniu i w atmosferze całkowitego niezrozumienia57.
49
Rajska wyjechała z nim na cztery lata do Wrocławia, gdzie Čelakovski był profesorem literatur słowiańskich, pozostawiając nie tylko idealną słowiańską miłość, ale i działalność edukacyjną, by zajmować się domem i dziećmi. Nieszczęśliwa zmarła w Pradze w 1852 r.
50
A. Mikołajczyk, op. cit., s. 16.
51
W liście do Bohuslavy pisał: „Ach, proszę mi wierzyć, że nie zamieniłbym tych boleści
moich za żadne rozkosze świata. «Zapomnieć? Nie! To niemożliwe; wolę chorobę niż wyzdrowienie!» Tak mnie nauczył mój niezapomniany nauczyciel Kollár i pozostanę mu wierny
na wieki”, List 66, Bohuslave Rajskej, V Sielnici, 28 III 1844, [w:] Listy Sama Bohdana..., s. 88.
52
Chcąc podnieść swój naród z nędzy i zacofania, włożył wiele energii w walkę z alkoholizmem i organizację związków abstynentów. Podczas Wiosny Ludów wzywał okolicznych
chłopów do wystąpień przeciwko panom.
53
Świadczą o tym zapiski z wiosny i lata 1845 r. w dzienniku Hrobonia, pisanym w latach
1839–1894. Jego rękopis znajduje się w archiwum Maticy slovenskej, a drukiem ukazały się
jedynie fragmenty. W tekście niżej odwołuję się właśnie do nich, zob.: S. B. Hroboň, Denník,
„Literárny archív” 34, 1999, s. 20–54; 35, 2000, s. 62–89.
54
Był on dyrektorem pierwszego w monarchii habsburskiej zakładu dla dzieci psychicznie
chorych, założycielem słowiańskiej instytucji edukacyjnej dla młodzieży Budeč, a w przeszłości również konkurentem o rękę Bohuslavy Rajskiej.
55
Zob. S. B. Hroboň, Denník...
56
E. Hleba pisze o depresyjnych stanach wszystkich członków rodziny Hroboniów, zob. E. Hleba, Život na rázcestí, [w:] Poézia Sama Bohdana Hroboňa, oprac. idem, Levoča 1977, s. 7.
57
Nawet w okresie modernizmu i walki „starych” z „młodymi” twórcy słowackiej litratury
modernistycznej pozostawali pod silnym wpływem „starych”, szczególnie Pavla Országha
Hviezdoslava i Svetozára Hurbana Vajanskiego, nie tworząc „sztuki dla sztuki”, ale przede
wszystkim utwory podporządkowane dyskursowi narodowemu, zob.: D. Kršáková, K problematike reflexie modernistických tendencií na Slovensku začiatkom 20. storočia, [w:] Kapitoly z moderny
a avantgardy II, red. I. Cvrkal, Bratislava 1995, s. 84–104; D. Hučková, Ausgangspunkte und Kon-
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Słowacki głos na pustyni słowiańskiej
W słowackiej historii literatury przez wiele lat powtarzane było twierdzenie, że depresyjne stany poety, jego izolacja, zamknięcie i apokaliptyczne wizje były wynikiem zawodu miłosnego. Joanna Goszczyńska na pytanie „czy była to samotność
z wyboru, kryzys duchowy czy też może pewien rodzaj wygodnictwa; choroba, czy
też po trosze hipochondria, poczucie misji, profetyzm może stylizacja dla potomnych”58, odpowiada następująco:
[...] wybór samotności wynikał [...] z wiary we własne wyższe posłannictwo —
w czym przez lata korespondencyjnych kontaktów utwierdzał go Amerling59 —
z profetycznego poczucia danej od Boga misji poetyckiej, która miałaby zaowocować literackim zobrazowaniem idei słowiańskiej60.

W szczególności potwierdzają to zapiski w jego dzienniku, jak i korespondencja.
Kreśląc horyzonty nowej słowiańskiej epoki, Hroboň był w pełni przekonany o sile
swojego geniuszu, o swoim wyższym profetycznym posłannictwie i roli narodowego wieszcza. Już w rok po rozstaniu z Rajską zanotował: „Czułem wszechpotężną
siłę bóstwa i mojego ducha — i złożyłem obietnicę Tatrom i ich wiecznemu stwórcy,
że muszę zwyciężyć, muszę wznieść się na szczyty pałaców ducha tatrzańskiego”
(18 II 1845), „Znów zaczynam wierzyć w moje wspaniałe przeznaczenie”61. Hroboň
chciał dokończyć dzieło swojego wielkiego mistrza Jána Kollára, całkowicie poddając mesjanizacji (jak również panslawizmowi) jego ideę słowiańskiej wzajemności,
sprowadzającej się głównie do współpracy kulturalnej62. Do długich wierszowanych utworów wprowadził swoje głębokie przekonanie o misji nie tylko własnego
narodu, ale również wszystkich narodów słowiańskich, porównując losy Słowian
z życiem Chrystusa zbawiającego świat63. Stylizował się na proroka64, który „V sile
Ducha v nebo kričí”65. Uważał, że od Słowian będą zależeć losy całej ludzkości66.
texte der Slowakischen Moderne, [w:] Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im
19. und 20. Jahrhundert, seria: Studien der Dokumentationsstelle für Ost– und Mitteleuropäische
Literatur, Bd 2, P. Amon, S. I. Teichgraeber (Hg.), Frankfurt am Main–New York 2011, s. 29–43.
58
J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 42–43.
59
Amerling wmawiał mu, że jest słowiańskim św. Janem: „I Vy jste náš Ján” (Pan jest naszym
Janem), List Amerlinga do Hroboňa, 16 IV 1858, cyt. za F. Kleinschnitzová, Samoslav B. Hroboň
a Karol Slavoj Amerling, „Slovenské pohľady” 1930, s. 533.
60
J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 41.
61
S. B. Hroboň, Denník..., s. 31.
62
Którą J. Kollár przedstawił w swoich licznych pracach literackich, korespondencji i publicystyce: idem, Slávy dcera (1832), Cestopis obsahujíci cestu do Horní Italie... (1843), a szczególnie
w pracy Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten
der slawischen Nation (1837), zob. idem, Wybór pism, oprac. H. Batowski, Wrocław 1954; J. Kollár, Listy Jána Kollára, t. 1: 1819–1839, oprac. J. Ambruš, Martin 1991.
63
Podstawy filozoficzne, inspiracje poetyckie oraz interpretację utworów mesjanistycznych
Hrobonia przedstawiła J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 40–118.
64
Czytając Księgę Izajasza napisał Hlasy Izaiaša tatranského (1845).
65
„W sile Ducha woła do nieba”. Cyt. za S. B. Hroboň, Pejan slovenský, [w:] idem, Slovenské
iskrice, Bratislava 1991, s. 203 (wszystkie cytaty poezji S. B. Hrobonia w tekście pochodzą
z tego wydania).
66
Szczególnie dobitnie wyraził to w wierszu Slovopieseň (1860), [w:] Slovenské iskrice..., s. 134–
153.
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Łącząc inspiracje z filozofii Friedricha Schellinga i Augusta Cieszkowskiego z poglądami rosyjskich słowianofilów i panslawistów, kreślił wizje nowej epoki słowiańskiej, która miałaby być sfinalizowaniem Boskiego planu historii, równoznacznego
z zapanowaniem Królestwa Bożego na ziemi67. Wzywał do odnowy moralnej, do
powrotu do starych zwyczajów68. Oczekiwanie na nadejście epoki miłości i pojednania należało według niego wypełnić ścisłą współpracą narodów słowiańskich, którym przewodzić będzie Rosja. Pomimo popularności idei słowiańskiej wśród rodzimych działaczy narodowych69, redaktorzy ówczesnych pism literacko–kulturalnych
w obawie przed cenzurą i zarzutami o panslawizm, nie godzili się na publikację
profetycznych utworów poety. Dlatego nie weszły one w obieg literacki w okresie
romantyzmu70.
Z odniesionych obrażeń, spowodowanych nieszczęśliwą romantyczną miłością,
zrodził się więc natchniony prorok, pustelnik, który znalazł sens życia w cierpieniu,
w Bogu i w głoszeniu nadejścia idealnej epoki słowiańskiej. W jednym z listów, pisanych pod koniec życia, wyznawał, że rany spowodowane przez zawiedzioną miłość
szybko się zagoiły, on natomiast wybrał idealny świat słowiański, w którym jest mu
dobrze. Tak samo jak i w przedziwnych boleściach ciała i duszy, których doświadcza przez całe życie oraz w bliskim obcowaniu z Bogiem71. Oczekując nadejścia
nowej ery, poeta ostro krytykował teraźniejszość, z jej kryzysem wiary i upadkiem
moralnym. Czas, w którym przyszło mu żyć, określał czasem ladacznicy („kurvoženy”72), która w pogoni za nowoczesnością zatraca rozsądek, umiar, a nade wszystko uczciwość. Dlatego, według Hrobonia, współczesny człowiek, nawet Słowianin,
jest człowiekiem ułomnym, niedokończonym, który dopiero musi się odrodzić73.
Takiego „niedokończonego” człowieka poeta nazywa „nedočlovek, nedoslovec”
(niedoczłowiek, niedosłowiec)74, który ma osiągnąć pełnię człowieczeństwa dopiero w epoce Ducha Świętego, która ma nastąpić po epoce Chrystusowej75. Dopiero
67

Zob. J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 126.
Zaciekle atakował modne ubiory, zwyczaje, a nawet nowoczesne sprzęty domowe
(np. S. B. Hroboň, Dom brata mám zmenený na žalár, [w:] Květiny nadsálanské..., s. 216–223).
Według poety przestrzeganie starych zwyczajów było świadectwem moralności i tożsamości
narodowej.
69
Według Marii Bobrownickiej idee słowianofilów i panslawistów: „wrosły w [słowacką —
I. B.] niepodległościową myśl narodową i [...] kształtowały społeczną świadomość w sposób
trwały”. W efekcie mit słowiański poczynił „spustoszenie [...] w świadomości kulturowej Słowaków, których zepchnął całkowicie w zaścianek i folklor oraz uczynił narodem ahistorycznym”. Zob. M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian
zachodnich i południowych, Kraków 1995, s. 25.
70
Redaktorzy pisali, że Slovenské iskrice Hrobonia są niezrozumiałe jak Apokalipsa św. Jana,
a to co jest zrozumiałe, jest tak przesiąknięte politycznym panslawizmem, że policja na pewno
zwróciłaby na to uwagę, zob. O. Čepan, Romantický mesianizmus a Samo B. Hroboň, [w:] K problematike slovenského romantizmu..., s. 102.
71
List Františkovi Bilému, V Sielnici, 5 IV 1884, [w:] Listy Sama Bohdana..., s. 248.
72
S. B. Hroboň, Slovopieseň..., s. 149, zob. interpretację tego motywu: Ľ. Kováčik, op. cit., s. 41;
obraz Europy jako ladacznicy: J. Rapacka, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995, s. 46.
73
Pomimo romantycznej etymologii nazwy „Słowianie”, pochodzącej od ewangelicznego
„Słowa”, którą propagował m.in. Adam Mickiewicz, a która wśród Słowaków stała się szczególnie popularna.
74
S. B. Hroboň, Slovopieseň..., s. 151.
75
Taką interpretację uzasadnia J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 54–55.
68
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wówczas Słowianin w pełni stanie się człowiekiem („Ty sa v Bohu dosloveníš, / na
človeka sa premeníš”76) i zostanie zniesiony dualizm duszy i ciała. Ciało i dusza
staną się wtedy absolutną jednością i będzie mógł wtenczas powstać „wszech–człowiek” („všečlovek”)77 i „wszech–chrześcijanin” („všekresťan”), któremu uda się wyrwać z „błędnego koła przeciwieństw i kontrastów, i osiągnąć granice, za którymi
skończy się ich panowanie”78.
Słowacka historia literatury przyjęła jednoczące, „uduchawiające” wizje Hrobonia i jego pozę profety–wizjonera jako jedyny wymiar i obraz jego człowieczeństwa,
który dobrze wpisywał się w twierdzenia o jego oderwaniu od rzeczywistości. Tak
więc przyjęty romantyczny kult geniusza nakazywał traktować twórcę wyłącznie
jako ducha, którego nie może ograniczać cielesna powłoka79. Z tego powodu, również w przypadku Hrobonia albo lekceważono, albo całkowicie pomijano temat jego
cielesności, którą poeta w odróżnieniu od innych słowackich twórców romantycznych odsłania i wystawia na widok publiczny, nie tylko w „prywatnej” korespondencji80 czy Dzienniku, ale również w poezji.

Romantyczny grzesznik
Wizje nowej „chrystosłowiańskiej” ery i nowego „wszech–człowieka” nie uchroniły
poety od bolesnych zmagań nie tylko z własną duszą i światem, ale głównie z własnym ciałem, które w coraz większy sposób przejmowało nad nim kontrolę. Kreując
się na proroka–wieszcza, pragnął bez reszty poświęcić się służbie ideału. Nie chciał,
by jego profetyczną misję i kontakt z transcendencją zakłócały sprawy przyziemne,
skoro właśnie jemu, wizjonerowi miała zostać objawiona przyszłość nie tylko własnego narodu, wszystkich Słowian, ale też całej ludzkości. Jednak paradoksalnie on,
który osiągnął znacznie wyższy stopień rozwoju duchowego niż jego towarzysze,
znacznie bardziej niż inni został uwięziony w pułapce własnej cielesności i seksualności. Coraz bardziej niedołężniejące ciało stanie się na wiele lat nie tylko jego przeznaczeniem, ale i tematem literackim. Pod kreacją profety, poeta odsłaniał będzie nagiego, chorego i coraz bardziej starzejącego się człowieka, wielokrotnie zmuszonego
toczyć zaciętą walkę ze swoim ciałem, daremnie próbującego przezwyciężać prawa
natury i wyrywać się z cielesnych ograniczeń. Jako jeden z najbliższych współpracowników Ľ. Štúra, Hroboň znał kryteria według których oceniani byli twórcy i działacze narodowi. Oddając się swoim wizjom, pragnął być czysty jak łza, ale wiedział,
że wpada w sidła własnej cielesności. Dlatego próby przezwyciężania cielesnych
potrzeb i ułomności będą przeplatały się z opisami coraz większej niedołężności
76
„Ty w Bogu się dosłowienisz, w człowieka się przemienisz”, cyt. za S. B. Hroboň, Slovopieseň..., s. 152.
77
Ibidem, s. 148.
78
O. Čepan, Premeny „ducha a predmetnosti”..., s. 115.
79
W literaturze czeskiej podobny przypadek wpływu cielesności na proces twórczy przedstawiła D. Mocná, Tělo jako limit tvorby. Poslední desetiletí života a díla Jana Nerudy, [w:] Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století.
Plzeň, 26.–28. února 2009, red. T. Petrasová, P. Machalíková, Praha 2010, s. 318–328. W polskiej
literaturze romantycznej porównywalnym przypadkiem stała się tematyzacja cielesności
w korespondencji Z. Krasińskiego, zob. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci,
Gdańsk 2001.
80
O autostylizacji w korespondencji romantycznej zob. Z. Sudolski, Polski list romantyczny,
Kraków 1997, s. 48; w odniesieniu do Hrobonia: A. Mikołajczyk, op. cit., s. 19.
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i niezaspokojonego pożądania. Dążąc do absolutnej jedności ciała i ducha, poeta doświadczał nie tylko rozdwojenia, ale wręcz triumfu ciała nad duchem. Swoje upadłe
ciało „obciążone grzechem, krzywdą, chorobą i wzgardzone przez miłość”81 będzie
nazywał grobem swojego ducha („hrobom si je živým”82). Wiedział, że w dyskursie
narodowym wyznacznikiem wartości autora jest jak największy stopień obiektywizacji i oderwania ducha od ciała. Jego ciało natomiast niezależnie od wielkiego ducha, bezwzględnie domagając się swoich praw, przesuwało go na stronę wrogów
idei narodowej. Ten, który chciał żyć tylko w sferze ducha, najcięższą walkę musiał
stoczyć ze swoim ciałem. Przenosząc to na strony korespondencji, Dziennika i poezji
zapłacił najwyższą cenę, jaką tylko może zapłacić twórca. Stał się przedmiotem kpin,
ignorancji i lekceważenia, co w efekcie doprowadziło do wykluczenia na wiele lat
jego literackiego dorobku z dziedzictwa słowackiego romantyzmu. On jednak wytrwale będzie walczył do końca. Będzie walczył ze wszystkich sił, by osiągnąć spokój
duszy, tzn. by uwolnić się od ciała. Jednakże im walka będzie bardziej zacięta, tym
wzrastać będzie ciężar nieposłusznego korpusu, potęgowany dodatkowo przez teologiczne wykształcenie poety i wyostrzoną świadomość własnej grzeszności. W stanach największego zwątpienia Hroboň będzie uważał się za napiętnowanego przez
szatana („Od hlavy po päty / satanom ranený”83). Jako narzędzie szatana potraktuje
fakt, że stan dziewictwa i brak pożycia seksualnego tak przemożnie mu doskwierają.
Swoje rozterki przedstawił m.in. w wierszu Javor–panno, w którym zobrazował drzewo, symbolizujące jego losy84, przy czym jako główną cechę tego drzewa–symbolu
podał, zawarte w nazwie, określenie „panno”, czyli stworzony przez siebie neologizm, który miał być męskim odpowiednikiem słowa dziewica (w języku słowackim
panna)85. Swojego powiernika Amerlinga zadręczał pytaniami, czy stan dziewictwa
łatwiej znoszą mężczyźni czy kobiety i w jakim wieku mogą się skończyć problemy
z ciałem86. Amerling odpowiadał mu życzliwie, aczkolwiek bardzo stanowczo, żeby
zaniechał opisywania swoich seksualnych problemów: „Radziłbym Panu, żeby się
Pan, moja duszo, nie prostytuował przed światem; wzbudzi Pan tylko litość, jako
błazen... Ile Pan ma lat? [...] Boże! Mnie to boli, że muszę zadawać Panu takie pytania
i sprowadzać Pana na ziemię, ale inaczej nie mogę”87.
Jednakże, nie zważając na krytykę, Hroboň zarówno w pismach, jak i w twórczości, nadal wystawiał swoje ciało na widok publiczny, pisał o dręczących go problemach i o desperackich, ślubnych poszukiwaniach. Pomimo upływu lat i braku
podstawowych środków do życia będzie to jego obsesją. W poszukiwaniach tych
nie chodziło już bynajmniej o miłość, ale o katharsis, o oczyszczenie i zaspokojenie
ciała i duszy. Uważał, że tylko małżeństwo może zmyć z niego znamię grzechu.
Albowiem w połączeniu kobiety i mężczyzny w jedno ciało widział dokończenie
aktu stworzenia:

81

M. Procházka, Romantismus a osobnosť, Pardubice 1996, s. 100.
S. B. Hroboň, Prosbopej slovenského chorľavca žobráka, [w:] Slovenské iskrice..., s. 181.
83
Ibidem, s. 178.
84
Zob. interpretację utworu: J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 186–187.
85
Pisze o tym w liście do Amerlinga, List 150, V Sielnici, 14 II 1879, [w:] Listy Sama Bohdana...,
s. 217.
86
List Karlovi Slavojovi Amerlingovi, 14 I 1857, [w:] ibidem, s. 117; List 114, Karlovi Slavojovi
Amerlingovi, na deň Všechsvätých 1859, [w:] ibidem, s. 138.
87
Cyt. za F. Klienschnitzová, Samoslav B. Hroboň a Karol Slavoj Amerling, „Slovenské Pohľady”
1930, s. 527.
82
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Človek bude jedno telo,
muž a žena na celcelo;
z otca, matky sa vyrojí
a s manželkou stále spojí,
dvaja budú v jedno telo.
Teraz tvorstvo docelelo
[...] človek ruka v ruke stojí
muž a žena večne svoji88.

Za wszelką cenę będzie chciał związku sakramentalnego. Nie mogąc znaleźć kobiety–anioła, kobiety–przewodniczki mężczyzny, zacznie się rozglądać za dziewczyną z ludu, byleby tylko zaznać samozaspokojenia. Kiedyś umieszczał miłość
w sferze sacrum, poszukiwał absolutnej harmonii dusz, teraz jego poszukiwania
noszą wszelkie znamiona neurotycznej potrzeby miłości. Tym bardziej, że traktuje
ją jako lek na swoje lęki i antidotum na wrogi świat. Ułuda małżeństwa stanie się dla
niego „najbardziej logicznym i bezpośrednim sposobem szukania życzliwości, pomocy, uznania”89, którego mu tak bardzo brakowało (pomimo zapewnień przyjaciół
o wyjątkowości jego wizji i twórczości, niewiele udawało mu się opublikować). Był
przekonany, że tylko kobieta może zniwelować jego cielesną biedę, która tak bardzo
ogranicza jego twórczy geniusz i profetyczne posłannictwo90. Odzwierciedlenie jego
żądań i oczekiwań wobec przyszłej żony znajdziemy nie tylko w korespondencji91,
ale również w wierszach zadedykowanych chłopce Zuzce (Vykvitni, Zuzicte, vykvitni, milenec oraz Kvitne jabloň, kvitne, veď aj moja bude). Szczególnie w tym utworze
podmiot liryczny określa siebie jako młodzieńca, co prawda starego wiekiem, jednak z sercem, które jest jeszcze czerstwe, młode i świeże („Tam ide mládenec na roky
pristarý, / ale srdcom sviežim i mladý i jarý”92). Ów młodzieniec najpierw drobiazgowo obserwuje obiekt swoich uczuć, próbując odgadnąć, czy go faktycznie kocha,
czy tylko mu współczuje („Či ho srdcom ľubí a či len ľutuje”93), żeby w następnym
wierszu rozpocząć stawianie żądań z pogranicza baśni, religii i ludowej mądrości,
mających stanowić swego rodzaju próbę, która miała zadecydować o słuszności wyboru94. Prosi więc, żeby mu wyprosiła z nieba zdrowej rosy, żeby modliła się za jego
ciężko chorą matkę, żeby była posłuszna rodzicom, pomagała braciom i stryjence,
była dobra dla świata całego, a serce oddała tylko Bogu i jemu. Ponadto, żeby cho88

„Człowiek będzie jednym ciałem, / mężczyzna i kobieta na całość; / z ojca matki się wyroi
/ i z małżonką w stałe spoi, / dwoje będą w jednym ciele. / Teraz stworzenie się dopełniło
[...] człowiek ręka w rękę stoi / mąż i żona wiecznie swoi”, cyt. za S. B. Hroboň, Slovopieseň...,
s. 144.
89
K. Horney, Neurotyczna potrzeba miłości, [w:] Antropologia ciała, oprac. A. Chałupnik, Warszawa 2008, s. 237.
90
List Zuzke, [w:] Listy Sama Bohdana..., s. 122; Karolovi Slavojovi Amerlingovi, 8 IV 1858, [w:] ibidem, s. 128.
91
Listy do Márii Števlíkovej i miejscowej chłopki Zuzki, [w:] E. Hleba, Lásky Sama Bohdana
Hroboňa, Prešov 1994.
92
S. B. Hroboň, Kvitne jabloň, kvitne, veď aj moja bude, [w:] Slovenské iskrice..., s. 68.
93
Ibidem.
94
Bajki i powieści były niezwykle popularne wśród słowackich romantyków jako „najstarsze
przejawy ducha słowiańskiego”, zob. Ľ. Štúr, O národných povestiach a piesňach plemien slovanských, Martin 1932. O znaczeniu powieści w koncepcjach literatury słowiańskiej Ľ. Štúra
zob. J. Pácalová, Metamorfózy rozprávky, Bratislava 2010, s. 121–176.
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dziła w stroju ludowym95, w spódnicy i w nakryciu głowy, i żeby mu służyła w każdej potrzebie96. Swoje żądania sankcjonuje wolą Bożą, twierdząc swojej wybrance:
Poslal ti on, poslal, priateľa chorého,
žeby si mu dala zdravia zo svojeho.
Poslal ti on, poslal, juna obstárleho,
žeby si mu dala mladia o svojeho.
Pošle ti on, pošle, šuhaja mŕtveho,
žeby si mu dala život zo svojeho97.

Sam poeta natomiast niczego nie oferuje, nic nie zamierza dawać, pragnie tylko
brać. W jego późniejszej poezji nie znajdziemy żadnego podziwu dla kobiety98. Według Hroboňa Bóg stworzył kobietę tylko jako uzupełnienie dla mężczyzny, pochodzące zresztą z jego członków, jego ożywiony cień:
Ľalia–ruža, zora z muža,
jeho tôňa oživená
[...] z jeho kosti, z jeho tela
jemu podobná docela — ale ženská devokrása99.

W utworze Žena emancipovaná100 z mocą kaznodziei będzie krytykował kobiety,
które zdradziły swoje odwieczne posłannictwo i dbają tylko o siebie:
Žena veku nášho emancipovaná
Nerada manželstvom svatým je sputnaná [...].
V Bohu večne kvitnúť paňenským nevinstvom,
alebo manželským slúžiť materinstvom;
To je stará móda pre luzu otrockú [...].

95
Symbole narodowe stały się częścią ówczesnego kultu kobiecej urody, zob. V. Macura, Znamení zrodu..., s. 126.
96
„V tom lístku ju priateľ veľmi pekne prosí, / žeby mu pýtala z neba zdravej rosy. / Ba
najprú za matku k Bohu sa modlila, / ktorá mu v nemoci deň i noc kvielila. / Žeby si rodičov verne poslúchala, / na bratov i stynku v dome pamätala. / Žeby dobra bola ku svetu
celému, / a srdiečko dala i Bohu i jemu. / Žeby mu chodila vo slovenskom kroji, / v sukni
a pod partou, že tak budú svoji. / Žeby mu tak bola i hviezda na nebe, / i vždy pomoc verná na zemi v potrebe” (W tym liście ją chłopak bardzo mocno prosi, / żeby mu przyniosła
z nieba zdrowej rosy. / Najpierw by za matkę do Boga się modliła, / która w boleściach
dzień i noc kwiliła. / By rodziców wiernie słuchała, / o braciach i stryjence w domu pamiętała. / Aby była dobra dla świata całego, / a serduszko dała i Bogu i jemu. / Aby mu
chodziła w słowackim stroju, / w spódnicy i chuście, bo tak będą swoi. / Aby jemu była
jak gwiazda na niebie, / i zawsze wierną pomocą w każdej potrzebie), cyt. za S. B. Hroboň,
Kvitne jabloň, kvitne, veď aj moja bude..., s. 69.
97
„Posłał ci on, posłał, chłopaka chorego, / żebyś jemu dała zdrowia ze swojego. / Posłał ci
on posłał junaka starego, / żebyś mu oddała ze swojej młodości. / Pośle ci on, pośle, kawalera
martwego, / żebyś jemu dała życie ze swojego”, cyt. za ibidem, s. 70.
98
Poza wczesnymi utworami poświęconymi muzie Bohuslavie Rajskiej.
99
„Lilia–róża, zorza z mężczyzny/ jego cień ożywiony [...] z jego kości, z jego ciała / do niego
podobna cała — lecz kobieca dziewokrasa”. Cyt. za S. B. Hroboň, Slovopieseň..., s. 144.
100
Slovenská národná knižnica (dalej cyt. SNK), Archív literatúry a umenia, sygn. 44 N 17.
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Ona chce byť voľnou, z reťaze pustenou [...]
Spoluvinia planší ai lepší mužovia,
keď v podlej slabosti ženskí sú sluhovia101.

Brak żony oznaczał dla słowackiego poety cielesną niepełność, niekompletność. Fakt ten był dla niego tym bardziej deprymujący, że posiadanie kobiety traktował jako od Boga daną oczywistość. Dokonując egzegezy Biblii, potwierdzał,
że nie jest dobrze być człowiekowi samemu i samotnemu w niedoli („nie je dobre byť človeku / samotnému nedoleku”102). Brak żony traktował wręcz jak przekleństwo, którego mimo wszelkich starań nie może uniknąć. Jak twierdzi Karen
Horney, w neurotycznej potrzebie miłości „dominującym uczuciem jest potrzeba bezpieczeństwa, które (neurotyk) chce znaleźć w miłości”103. Wraz z wiekiem,
Hroboň był coraz bardziej przepełniony różnymi lękami, miał poczucie upływającego czasu, coraz bardziej pogarszającego się stanu zdrowia, który dodatkowo
chorobliwie wyolbrzymiał, beznadziejnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim
wielkiego życiowego niespełnienia we wszystkich dziedzinach. Jedynym lekarstwem i ucieczką od niespełnienia stało się zapisywanie tysięcy stron dziennika104,
co zastępowało mu zamieniające się w tragedię życie105. W chwilach zwątpienia
przyjmował pozę napiętnowanego przez szatana grzesznika, dla którego znikąd
nie ma ratunku. Pomimo swojej głębokiej wiary, nie uważał bólu za dar od Boga,
za drogę ku wyższej duchowej doskonałości. Wręcz przeciwnie, traktował swoje
ułomności jako karę od Boga lub igraszki złego ducha („[...] od zloducha hrania,
[...] z Božieho skárania”106). Hroboň, który chciał żyć tylko poetyckim natchnieniem i proroczymi wizjami, przekonany o swoim powołaniu do głoszenia zbawczego słowa dla Słowian, nie mógł pogodzić się z tym, że jego własne ciało tak
bardzo go zawiodło. Wybujały duch będzie patrzył na niedołężniejące ciało z coraz większą pogardą. Zacznie poszukiwać różnorakich sposobów, żeby odmienić
swój stan, przez czerpanie witalnych sił z przyrody, poszukiwanie żony, aż po
pomysły z pogranicza fantastyki. Zastanawiał się bowiem nad sposobem przeobrażenia się w inną, doskonalszą formę bytowania. Pytał Amerlinga, czy nie zna
jakiegoś naturalnego bądź pozanaturalnego sposobu, by mógł przepoczwarzyć się
za przykładem gąsienic w zdrowszy, lepszy byt107.

101

„Kobieta naszych czasów emancypowana / Niechętnie małżeństwem świętym jest związana [...] w Bogu wiecznie kwitnąć dziewiczą niewinnością / lub małżeńskim służyć macierzyństwem / To jest stara moda dla niewolniczej hałastry [...]. Ona chce być wolną, z łańcucha spuszczoną [...]. Współwinni są gorsi i lepsi mężowie / gdy w podłej słabości kobiet
są sługami”, cyt. za SNK, Archív literatúry a umenia, sygn. 44 N 17: S. B. Hroboň, Žena
emancipovana.
102
S. B. Hroboň, Slovopieseň..., s. 143. Zob. Biblia Tysiąclecia (Rdz 2, 18).
103
K. Horney, op. cit., s. 239.
104
Jego nadal nieopublikowany w całości Dziennik można by nazwać największą powieścią słowackiego romantyzmu, zob. J. Kott, Największa powieść polskiego romantyzmu. Wstęp,
[w:] Z. Krasiński, Sto listów do Delfiny, Warszawa 1966.
105
E. Hleba, Doslov, [w:] S. B. Hroboň, Slovenské iskrice..., s. 260.
106
„[...] od igraszek złego ducha [...], kary od Boga”, cyt. za S. B. Hroboň, Prosbopej slovenského
chorľavca žobráka..., s. 177.
107
E. Hleba, Doslov..., s. 112.
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Słowiański Prometeusz
Hroboň przeżywał swoje starzenie się bardzo długo, bo prawie przez połowę życia
i mimo ugruntowanej religijności oraz głębokiego przywiązania do tradycji biblijnej
nie mógł odbierać starości jako czasu spełnienia, którym Bóg nagradza człowieka
ani tym bardziej jako uprzywilejowanego etapu życia, kiedy człowiek cieszy się poczuciem bliskości Boga, szacunkiem bliskich i otoczenia, bezpieczeństwem materialnym i zdobytym doświadczeniem108. Dla słowackiego poety było wręcz odwrotnie,
długa starość stała się czasem udręki, którą odczytywał jako przekleństwo, połączone z degradującymi organizm chorobami, brakiem zrozumienia i jakiegokolwiek
szacunku czy uznania. Przekonanie o swoim geniuszu mógł pielęgnować jedynie
w korespondencji z Amerlingiem, jednak i ten powoli zaczął tracić dla niego cierpliwość. Wyjątkiem jest wiersz Ja som bača veľmi starý109, napisany na motywach pieśni
ludowej, w którym twórca przyjmuje pozę pasterza dusz, żegnającego się ze swoją
„tatrzańską bacówką”, jednak nawet w tym przypadku czuje się bardziej częścią
przyrody niż ludzkiej społeczności. W obliczu zbliżającej się śmierci („nedožijem do
jari”110) odradzająca się przyroda daje mu nadzieję na nowe zrodzenie po śmierci111.
Poczucie zbliżającego się końca stawało się coraz bardziej paraliżujące i obezwładniające. Podczas gdy duch jeszcze próbował wznosić się w bezkresnych słowiańskich
przestworzach, ciało coraz bardziej przykuwało go do tatrzańskiej rzeczywistości.
Flóra Kleinschnitzová, która zwróciła uwagę na osobisty kontekst poezji Hrobonia,
napisała że: „duchem był w braterskim związku z Bogoczłowiekiem, podczas gdy
jego ciało było dręczone przez boleści”112. Miał bardzo silne poczucie indywidualnego niespełnienia. Wraz z przedłużającym się życiem rosło w nim bowiem przeświadczenie o izolacji i braku zrozumienia przez nadchodzące generacje twórców
i działaczy. Jego ból potęgowała świadomość przepaści pomiędzy wielkimi aspiracjami w młodości a tragiczną rzeczywistością w okresie starości. W wierszu Bratom
slavianskym dobrodincom mojim (Bratom słowiańskim dobroczyńcom moim) napisał:
Chcel som byť spevcom a s vami junákom
a toť som z Boha a z viny žobrákom.
Bliakam by ovca od kŕdľa stratená,
sťa duša matky od detí väznená [...],
kvielim Bohu dňom i nocou,
kvielim vetrom, Tatier bralám113.

Za swój żebraczy los wini już nie tylko Boga i szatana, ale również siebie. Wraz
z coraz bardziej doskwierającymi problemami zdrowotnymi słabnie jego przeko108

P. Ostański, Starość, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 854.
S. B. Hroboň, Ja som bača veľmi starý, [w:] Slovenské iskrice..., s. 106
110
„Nie dożyję do wiosny”, cyt. za ibidem, s. 106.
111
Mityczny, agrarny cykl odradzającej się przyrody był bardzo popularny w słowackim romantyzmie, ponieważ dawał nadzieję na odrodzenie narodu po okresie niebytu, określanego
jako sen, zaklęcie.
112
F. Kleinschnitzová, op. cit, s. 107.
113
„Chciałem być piewcą i z wami junakiem / lecz jestem z Boga i z winy [własnej — I. B.]
żebrakiem. / Beczę jak owca, co stado zgubiła, / jak dusza matki od dzieci uwięziona [...],
kwilę Bogu dniem i nocą, / kwilę wiatrom, tatrzańskim skałom”, cyt. za S. B. Hroboň, Bratom
slavianskym, dobrodincom moim, [w:] Slovenské iskrice..., s. 80.
109
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nanie o słuszności wielkich wizji i pojawia się bolesna świadomość własnej izolacji
i opuszczenia. Podobnie w utworze Pieseň žobráka114, w którym porównuje swoje
wizje do wiatrowych pałaców i świątyń, w których chciał sławić Słowiaństwo i Boga
Stworzyciela, a teraz leży jak odrzucony i nikomu niepotrzebny kamień. Jedynym
doznawanym przez niego uczuciem jest świadomość ekstremalnego ubóstwa, absolutnego braku wszystkiego: zdrowia, domu, dziedzictwa, również społeczności
narodowej, od której czuje się odizolowany. On, który ofiarował całe swoje życie
dla narodu, teraz doświadcza skrajnej niewdzięczności. Największy ból sprawiała
mu prawdopodobnie obojętność i ignorancja ze strony tych, dla których poświęcił
swoje życie. Jest przekonany, że cierpi bardziej niż Łazarz, zmuszony żebrać o modlitwę, o rady, o datki od bogaczy i jałmużnę dla biedaków, wystawiony na widok
publiczny jako ostrzeżenie dla innych115. Coraz mocniej zaczyna sobie uświadamiać,
że chcąc zbawić świat, doprowadzić Słowian, a wraz z nimi ludzkość do nowej ery,
tylko siebie doprowadził do opłakanego stanu. Dokonuje bilansu, porównuje niegdysiejsze wielkie oczekiwania z doświadczonymi stratami. Wylicza, że przez cały
żywot patrzył w słońce, licząc na nadchodzącą przemianę. Próbował znaleźć prawdę, oczekiwał miłości, a doczekał się traumatycznej autodestrukcji116. Największe
udręki przynosi mu świadomość, że jego wołanie nie zostanie wysłuchane, jest już
za późno, a przez całe życie wołał na próżno:
Srdce sa mi trasie,
že je už po čase,
prsia mi pukajú,
že darmo volajú117.

Wie też, iż nie uratuje swojego narodu, nie uda mu się już przygotować go na
wypełnienie wielkiej dziejowej misji, a wszystkie słowa były rzucane na wiatr: („hlasy mé jen s větrem se hrají”118), o nim samym zaś nikt nie będzie pamiętał i zaginie
bez śladu („zhynúť bez pamiatky”119).
Podobnie jak problem starości, również problem śmierci120 poeta przeżywał
przez większą część swojego życia, balansującego na skraju egzystencjalnej przepaści. Cały czas chorobliwie obserwował swoje ciało, zarażony wręcz obsesją śmierci121. Od 20. roku życia bał się śmierci. Nie traktował jej jako oswobodzicielki od
ociężałego ciała, nie liczył na wieczną młodość w innym świecie. Chciał być młody
i zdrowy w życiu doczesnym. To właśnie z tej przyczyny świadomość nieuchronne114

Idem, Pieseň žobráka, [w:] Slovenské iskrice..., s. 107.
Ibidem, s. 107: „[...] na výstrahu svetu daný” ([...] jako przestroga światu dana).
116
„[...] oči mi temnejú od slnca zerania, / hlava rozbolela od pravdy hľadania, / srdce sa mi
trasie od lásky čakania, / prsia sa zvierajú od Praducha lkania, / nohy lámka lomí od zloputovania” (w oczach mi pociemniało od patrzenia w słońce, / głowa rozbolała od szukania
prawdy, / serce mi kołacze od czekania na miłość, / piersi skurcz zwiera od łkania Praducha, /
nogi reumatyzm łamie od złego pielgrzymowania), cyt. za idem, Prosbopej slovenského chorľavca žobráka..., s. 177.
117
„Serce mi się trzęsie, / że już jest po czasie, / piersi mi pękają, / że darmo wołają.”, cyt. za
ibidem, s. 178.
118
„Głosy moje tylko z wiatrem hulają”, cyt. za idem, Samota, [w:] Slovenské iskrice..., s. 33.
119
„[...] zginąć bez pamięci”, cyt. za idem, Ranený, [w:] Slovenské iskrice..., s. 75.
120
Zob. Ľ. Somolayová, Mystická misia S. B. Hroboňa, Bratislava 2013, s. 169–198.
121
Zob. M. Bieńczyk, op. cit.
115
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go odejścia wprawiała go przez lata w stan paniki. Analizował każdy ucisk w klatce
piersiowej, skurcz serca, wstrzymanie oddechu:
[...] prse kŕč zatiahne a srdce
pred smutným zvonením vo klenbe prsú sa ozýva
tak, že sa často musím žehnať na smrť prebolestnú122.

Strach przed śmiercią dodatkowo potęgowało poczucie własnej grzeszności123.
Pod koniec życia jedynymi oznakami jego egzystencji staną się ból i łzy. Paradoksalnie, o wartości jego istnienia nie będą decydowały przemyślenia, wizje, idee, ale
stany fizjologiczne124. Czuje się coraz mniejszy i coraz pokorniejszy, odmawiające
posłuszeństwa ciało całkowicie przygniata wielkiego niegdyś ducha i okazuje się
niemożliwym do okiełznania. Konfrontacja jest traumatyczna. Teraz już tylko płacz
może mu przynieść ulgę. Udręczona jaźń romantyka próbuje znaleźć ukojenie we
łzach125 i prośbach o modlitwy za siebie. Powracającym motywem stanie się postać żebraka, który w rozpaczy błaga o modlitwy: „nach vašou modlitbou i smrť
sa usmrtí”126; „Ľudia boží, ľudia, nechže vás prebudia / husličky biedneho žobráka
chorého”127. Ratunku szuka w Bogu, którego nazywa ojcem miłości („Na tvár hriešnu padám pred otcom milosti”128).
W poczuciu tragicznego bilansu życiowego ożywczą nadzieją okaże się nowa
poetycka stylizacja. W obliczu śmierci poeta założył maskę osamotnionego129, przykutego do Tatr — słowiańskiego Prometeusza. W stylizacji tej połączył romantyczny
prometeizm z ideą słowiańską, której był wierny przez cały czas. Żyjąc w przekonaniu, że Tatry są kolebką Słowian130, próbuje ponownie nadać sens swojemu bytowaniu, przyjmując egzystencjalną pozę dobrowolnej ofiary za słowiańskich braci.
W wierszu Prosbopej slovenského chorľavca žobráka przedstawia starca, będącego alter
ego poety, który w ofierze za jedność Słowian, dobrowolnie przykuwa się do Tatr,
czyli do słowiańskiego „Kaukazu”. Dochodzi do wniosku, że tylko całopalna ofiara
najnieszczęśliwszego z ludzi może wstrząsnąć Słowianami:
Ak vás nevzbudili struny Kollárove,
ak vás nezbratili volania Štúrove,

122

„Piersi skurcz zwiera a serce / pod sklepieniem piersi, przed smutnym dzwonieniem, się
odzywa / tak, że często muszę się żegnać [oczekując — I. B.] na śmierć przebolesną”, cyt. za
S. B. Hroboň, Dom brata..., [w:] idem, Květiny nadsálanské..., s. 45.
123
O grzechach młodości wielokrotnie wspomina już w 1845 r. w swoim dzienniku, zob. idem,
Denník....
124
Zob. J. Brach–Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 2006, s. 161.
125
„Dobre je to, dobre plakať, keď ti dušu túžba morí” (dobrze jest płakać, gdy duszę tęsknota
przeszywa), cyt. za S. B. Hroboň, Dumka v nemoci..., [w:] Slovenské iskrice..., s. 54.
126
„[...] niech wasza modlitwa i śmierć uśmierci”, cyt. za idem, Poslania starcove na grúň...,
[w:] Slovenské iskrice..., s. 109.
127
Idem, Prosbopej slovenského chorľavca žobráka..., s. 177–182.
128
„Na twarz grzeszną padam przed ojcem miłości”, cyt. za ibidem, s. 178.
129
M. Kamenčík, Podoby a premeny lyrického subjektu v kontexte mesianizmu Sama Bohdana Hroboňa, [w:] Podoby outsiderstva v umeleckej literature, Banská Bystrica 2008, s. 21–33.
130
W liście z 4 IX 1879 pyta K. S. Amerlinga, jak można udowodnić naukowo, że wszystkie
słowiańskie rody wywodzą się z Tatr. Zob. Listy Sama Bohdana..., s. 232.
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nechže vás rozčujnia plače žobrákove131,
[...] rúchom sa a brudom žobráckým odieva132.

Składa ofiarę z samego siebie, ofiarując swoje cierpienie za jedność wszystkich
Słowian, za ciemiężycieli narodów słowiańskich, jak również za obojętnych słowiańskich braci:
na Tatru je prikovaný,
oči žerú mu havrany [...]
Žertví slzy za tých katov,
i za vás nečulých bratov133.

Cierpiące, starzejące się ciało poety, stało się przestrzenią jego eschatologicznej
walki dobra ze złem. Pod koniec życia twórca włącza corpus delicti do swojej koncepcji historiozoficznej. Nadaje w ten sposób sens własnemu życiu, swoim cielesnym
i duchowym katuszom, a zarazem próbuje ratować swoje wizje.
Odrzucany przez współczesnych, wyśmiewany przez następców i długo lekceważony przez historyków literatury, obecnie jest odkrywany jako jeden z głównych
przedstawicieli słowackiej literatury romantycznej, w dodatku zaskakująco nowoczesny, zwiastun awangardy, jej cywilizacyjnej utopii i językowych eksperymentów. Jego walka z samym sobą i z własnym, starzejącym się ciałem potwierdza,
że spektrum tematyczne twórczości Hrobonia bardzo głęboko wpisuje się w myśl
romantyczną. Wnosząc do swojej korespondencji, dzienników i twórczości intymne,
sekretne rozterki, poczucie samotności i braku zrozumienia, strach przed śmiercią,
poczucie grzechu, tematy trudne i wstydliwe, wewnętrzne rozdarcie, udręki ciała
i ducha — zrobił większy wyłom w ideologicznym murze, którym Ľ. Štúr próbował ograniczyć słowacką literaturę romantyczną, niż ktokolwiek ze współczesnych
mógł przypuszczać134. Należał do twórców, którzy wyjątkowo silnie odczuwali
romantyczny „ból istnienia”, zagrożenie przez śmierć i strach przed nicością. Jego
życie wewnętrzne układało się w rytmie rozpaczy i nadziei. W swojej twórczości,
korespondencji i zapiskach codziennych, pozostawił obok wizji wielkiej przyszłości
słowiańskiej, obraz traumatycznej walki ze swoim coraz bardziej starzejącym się
ciałem. Kapitulując w obliczu śmierci, musiał przyjąć swoją osobistą małość. Wyjściem z całkowitej życiowej porażki okazało się dla niego przekucie żałosnej egzystencji w indywidualną ofiarę za braci słowiańskich. Musiał przyjąć pozę ofiary,
by nie upaść na samo dno rozpaczy.
Przedstawiając swoje intymne pole bitwy, wewnętrzny brak akceptacji dla własnej starości, chorób i coraz większej niedołężności, Hroboň włączył do słowackiej
literatury romantycznej tematy zakazane przez narodowych ideologów, jak i późniejszych interpretatorów. Poruszanie tematów tabu, otwarcie na indywidualny
131

„Jeśli was nie zbudziły struny Kollára, / jeśli was nie pojednały wołania Štúra, / niechże was
wzruszy płacz żebraka”, cyt. za S. B. Hroboň, Prosbopej slovenského chorľavca žobráka..., s. 179.
132
„[...] szatę i brud żebraczy zakłada”, cyt. za ibidem.
133
„Do Tatr jest przykuty, / oczy wydziobują mu gawrony [...] / Ofiaruje łzy za tych katów,
/ i za was obojętnych braci”, cyt. za ibidem, s. 178.
134
Historia literatury słowackiej ignorowała bardzo zaakcentowany w twórczości Hrobonia
dyskurs cielesny jako mało istotny, bo niewpisujący się w dyskurs narodowy czy wręcz z nim
sprzeczny.
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tragizm, umożliwiło mu zakładanie romantycznych masek: kochanka, proroka,
grzesznika czy Prometeusza, wpisanych głęboko w nurt europejskiego romantyzmu. Motywy starzejącego się ciała ukazują, jak niezgodne z twórczością poety
były twierdzenia, że jest ona oderwana od rzeczywistości i błądząca w nadziemskich sferach. Wręcz przeciwnie, poeta ten, przez swoje starzejące się i coraz bardziej
schorowane ciało został definitywnie przykuty do konkretnego obszaru słowackiej
rzeczywistości, a wnosząc do poezji swoiste auto da fé wpisał się w samo centrum
romantycznego bólu istnienia.

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

Agnieszka Rosales Rodriguez
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Warszawski

„Matka odchodzi”.
Kulturowa konstrukcja starości kobiet
i jej nowoczesne reprezentacje
Ale kto zobaczy moją matkę / w sinym kitlu w białym
szpitalu / która trzęsie się / która sztywnieje /
z drewnianym uśmiechem / z białymi dziąsłami [...]
jej twarz jest jak wielka mętna łza / żółte ręce składa
jak przestraszona / dziewczynka / a wargi ma granatowe /
ale kto zobaczy moją matkę / zaszczute zwierzątko /
z wytrzeszczonym okiem [...]
Tadeusz Różewicz (Ale kto zobaczy...)

M

atka odchodzi — tak zatytułowany jest zbiór Tadeusza Różewicza1, opatrzony
rodzinnymi fotografiami Stefanii Różewiczowej, składający się z jej wspomnień, utworów lirycznych i Dziennika gliwickiego (1957) tego poety — intymnego
zapisu starości, zniedołężnienia, choroby i umierania ukochanej matki. Różewicz,
niezwykle wyczulony na punkcie biologicznego aspektu ciała, stworzył jeden z najbardziej przejmujących obrazów opuszczania życia, naznaczonych zarazem dramatem niemożności artysty wobec bezmiaru cierpienia, nieadekwatności języka wobec
doświadczenia zbliżającej się śmierci. Temat starości wykracza jednak w twórczości
poety poza autobiograficzne ramy, obfitując w różnorodne jej ekspresje, tragiczne,
groteskowe, perwersyjne — od lektury starczego autoportretu Rembrandta w wierszu Zwierciadło, przez ukazane w dramatach figury zdziecinniałych, bezradnych
starców (Śmieszny Staruszek) i szalonych, monstrualnych kobiet (Stara kobieta wysiaduje)2, wreszcie powracające w liryce postaci „tragicznych matek”3, które „są solą
ziemi”, „nie brzydzą się ludzkimi odpadkami” (Opowiadanie o starych kobietach, 1963).
Różewicz nie cofa się przed ukazywaniem fizjologicznych odruchów, infantylnych
i trywialnych stron starości. Konsekwentnie buduje nowy poetycki język przywra1

T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 1999.
Idem, Śmieszny staruszek, [w:] idem, Teatr, t. I, Kraków 1988, s. 219–255; idem, Stara kobieta
wysiaduje, [w:] idem, Teatr, t. II, Kraków 1988, s. 5–49.
3
Z. Lisowski, Kategoria starości tragicznej w poezji Tadeusza Różewicza, [w:] Dojrzewanie do pełni
życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk, E. Flis–Czerniak, Lublin 2006, s. 489–504.
2
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cający staremu ciału jego eliminowany przez kulturę biologiczny wymiar; igra z fallocentrycznym wzorcem ciała jako obiektu erotycznego — cała ludzkość przypomina „brzuch pulsujący ciepły pomarszczony jak figa”4. Jego poetyka, dojmująca
i odważna, czasem przewrotna i prowokacyjna, zbliża się wszakże do postulatów
feministycznej krytyki, która żąda od sztuki przedstawiania prawdziwego kobiecego ciała, nieupiększonego, naturalnego5, a przede wszystkim widzialnego. Starość
bowiem skazywana jest zwykle na „tyranię niewidzialności”, wraz ze wszystkim, co
w ludzkim ciele odbiega od kanonu doskonałości. Jak piszą feministyczne badaczki,
m.in. Lynda Nead, to model męskiego spojrzenia usankcjonował miejsce „niedoskonałych” ciał w obszarze obsceny, czyli poza sceną sztuki6.
Słynne, często cytowane zdanie Simone de Beauvoir, że nie da się napisać historii
starości7, każe zadać pytanie o możliwości jej obrazowania w kulturze nowoczesnej, o granice tabu i sposoby jego naruszania, przekraczania przyjętych konwencji
w sztuce. Tak skonstruowany kwestionariusz badawczy pozwala uwydatnić formy
uobecniania się starości, ale w równym stopniu objawić jej znaczącą nieobecność,
obszary przemilczania. Oglądanie starości nie jest bowiem, jak mogłoby się pozornie wydawać, oczywistym i nieodzownym aktem humanistycznego samopoznania
człowieka jako bytu nieustannie wędrującego ku śmierci. Starość wpisana w naturę,
wszechobecna w społecznym porządku świata, jest zwykle wypychana na margines
kultury wizualnej, niechętnie przyjmującej jej fizyczną postać. Odraza wobec śmierci, a zarazem traumatyczna jej świadomość i nowoczesne odkrywanie absurdu istnienia, uwarunkowały potrzebę uśmierzania lęku przed przemijaniem w zabiegach
o prywatną nieśmiertelność8 i tym samym skazały starość na „nieporozumienie
i dotkliwą osobność”9. Powraca ona jednak w narracjach o wykluczeniu. Paradoksalnie, właśnie pod koniec ubiegłego stulecia, już po przełamującej „zmowę milczenia” książce de Beauvoir, stała się starość przedmiotem naukowego dyskursu,
wkroczyła z impetem do debaty publicznej, stawiając także nowe wyzwania przed
współczesną sztuką.
Za usuwanie starości z pola widzenia plastyki odpowiedzialna była przez wieki
klasyczna normatywna teoria, która idąc śladem Poetyki Arystotelesa, szukała piękna w mającym pierwszeństwo przed rzeczywistością ideale. Grecy, operujący subtelnym zmysłem symetrii i zamiłowaniem do atletycznych typów, stworzyli dzieła
sztuki, które epatują młodzieńczym wigorem10, doskonałymi proporcjami i nieska4

Zob. A. Ściepuro, Starość w czasach popkultury, [w:] Starość raz jeszcze (Szkice), red. J. Olejniczak, S. Zając, Katowice 2007, s. 172–181.
5
A. Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2004, s. 29.
6
L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. E. Franus, Poznań 1998, s. 107, cyt. za
ibidem, s. 129. Zob. też A. Jakubowska, Nie/widzialne ciała. Stare kobiety w sztuce współczesnych
artystek, „OŚKA” 2001, nr 4.
7
S. de Beauvoir, Starość, przeł. Z. Styszyńska, Warszawa 2011, s. 97.
8
Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przeł. M. Leśniewski, Warszawa
1998, s. 21.
9
A. Czyżak, Starość i literatura — strategie wykluczenia, [w:] Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004, s. 297.
10
Zjawisko to stawało się jednak przedmiotem zainteresowania sztuki od V w. p.n.e., w miarę
wypracowywania naturalistycznej formuły figury ludzkiej i ekspresji indywidualnych rysów.
Kwintylian (Institutio Oratoria, 12, 8, 10; wyd. pol. Kształcenie mówcy, oprac. S. Śnieżewski, Kraków 2012) krytykował rzeźby Polikleta za ograniczenie tematyki do młodzieńczych postaci
i unikanie dosadniejszej charakterystyki figur w zaawansowanym wieku, por. B. E. Richard-
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zitelną urodą. Wbrew mitowi złotego wieku starości, wyobrażeniu szczęśliwego
okresu, kiedy była ona czczona oraz otoczona troską rodziny i społeczeństwa11, już
w greckiej mitologii, jak przekazuje Hezjod, Starość była córką Nocy i wnuczką Chaosu, boginią ciemności rezydującą w przedsionku Piekieł, w sąsiedztwie Choroby,
Nędzy, Znużenia i Śmierci12. Antyczna literatura z upodobaniem eksponuje makabryczny jej obraz i destrukcyjny charakter13. Słynna Pochwała starości Marka Tulliusza Cycerona (Cato Maior de senectute, 44 r. p.n.e.)14, pisana z pozycji obrońcy uroków
i cnót wieku sędziwego, jest wyjątkiem na tle dość powszechnego w starożytności
dyskryminowania lub lekceważenia starców, wykpiwanych w literaturze. Kultura ta warunkowała spojrzenie na biologiczny aspekt ludzkiej natury, szczególnym
reżimem obejmując starość kobiet. „Męska starożytność”, jak pisała Grażyna Lasoń–Kochańska, przywołująca obrazy chutliwych staruch w twórczości Horacego
i Arystofanesa, brzydzi się zwłaszcza kobiecą starością w sferze erotycznej15.
Na wywiedzionych z tradycji antycznej standardach młodości i piękna konstruowano w czasach nowożytnych klasyczną teorię sztuki i kanon dopuszczalnych
wyobrażeń ciała. W społecznym przekazie to uroda, fizyczny powab były stałym
atrybutem kulturowej płci kobiet, ich seksualnej roli i reprodukcyjnych potencji, podporządkowanych patriarchalnemu etosowi. Reprezentacje kobiet, zwłaszcza nagich,
stawały się więc upostaciowaniem obiektu męskiego pożądania, erotycznej przyjemności patrzenia16, co zauważała już Carol Duncan17. Wartość i tożsamość kobiety
powiązana została z wyglądem — cielesną atrakcyjnością18 — jej utrata zaś obarczona piętnem wstydu i winą bezproduktywności, tak biologicznej, jak i ekonomicznej.
Choć w dawnym malarstwie wskazać można przykłady niewpisujące się w ten schemat, wiążące ze starością bogactwo życiowego doświadczenia i mądrości, siłę dawności i pierwotności, to zarazem właśnie starej kobiecie oddano we władanie sferę
vanitas, marności życia, okrucieństwa losu, ostatniego etapu doczesnego bytowania,
domenę zakazanej magii, diabelskich i wróżbiarskich praktyk, stręczycielstwa i grzechu próżności. Ten ostatni najdobitniej reprezentowany jest w rzadko występującym
w ikonografii nowożytnej temacie — historii malarza Zeuksisa19, który, jak podaje

son, Old Age among the Greeks. The Greek Portrayal of Old Age in Literature, Art and Inscriptions,
Baltimore 1933, s. 130.
11
P. Johnson, Historical Readings of Old Age and Ageing, [w:] Old Age From Antiquity To Post–Modernity, ed. P. Johnson, P. Thane, New York 1998, s. 1.
12
Hezjod, Prace i dnie, przeł. W. Steﬀen, Wrocław 1952, s. 9, cyt. za G. Minois, Historia starości.
Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995, s. 54.
13
B. E. Richardson, op. cit., s. 2.
14
Marek Tulliusz Cyceron, Katon starszy o starości, przeł. W. Klimas, oprac. S. Stabryła, Kraków 1995.
15
G. Lasoń–Kochańska, Odbaśnianie czarownicy. Kobieca starość wobec tradycji kulturowej,
[w:] Dojrzewanie..., s. 641.
16
G. Pollock, Modernity and the spaces of femininity, [w:] Vision and diﬀerence: femininity, feminism and histories of art, London 1988, s. 71 oraz eadem, Diﬀerencing the Canon. Feminist Desire
and the Writing of Art’s Histories, London–New York 1999, s. 146.
17
C. Duncan, Virility and Domination in Early Twentieth Century Vanguard Painting, [w:] Feminism and Art History. Questioning the Litany, ed. N. Broude, M. D. Garrard, Oxford 1982, s. 294.
18
Zob.: E. Kępa, Klimakterium a kulturowa tożsamość kobiet, [w:] Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. E. Zierkiewicz, A. Łysak, Wrocław 2005.
19
A. Blankert, Zeuxis and Ideal Beauty, [w:] Album Amicorum J. G. van Gelder, ed. J. Bruyn,
J. A. Emmons, E. de Jongh, D. P. Snoep, Hague 1973, s. 32–39.
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Karel van Mander w podręczniku malarstwa (Het Schilderboek, 1604), poproszony
o namalowanie portretu pomarszczonej staruszki, miał umrzeć ze śmiechu, osądziwszy jej urodę. W ludowych przekazach i baśniach młode niewinne dziewczęta wpadają w sidła okropnych staruch20, na rycinach Francisca Goi stare czarownice preparują maści z ciał niewinnych niemowląt.
Poorana zmarszczkami twarz posiadała jednak walory malarskości, malowniczości, pozwalające artyście zaprezentować kunszt światłocienia, iluzji i ekspresji,
graniczącej z dziwactwem lub wręcz osiągającej stopień groteski. Starość była indywidualna i charakterystyczna, jednostkowa i pospolita, a tym samym niezgodna
z koncepcją ponadczasowego ideału wysublimowanego piękna przewyższającego
naturę, narzuconego europejskiej kulturze przez starożytnych Greków. Sędziwy
wiek utrwalony w portretowych wizerunkach władców i patrycjuszy od XV w.
ma wprawdzie majestat, ale jest on częścią konwencji portretu, którego zadaniem
było w pierwszym rzędzie podkreślenie stanu, społecznego statusu i moralnych
przymiotów wysoko urodzonych zleceniodawców. To oficjalne, reprezentacyjne, odświętne oblicze starości nie uchylało tajemnicy uciążliwości codziennego jej
doświadczania, cielesnego i mentalnego upadku sił, osłabienia zmysłów, bolesnej
świadomości przeobrażeń ciała. Dopiero kultura nowoczesna, podważając eschatologiczny porządek świata, spojrzała na ludzki los nie z wysokości transcendencji, ale
z perspektywy odkrytej przestrzeni prywatnej, doświadczanej codziennej rzeczywistości, która pozwoliła nie tylko nadać twarzy starości indywidualne rysy zwykłego
człowieka, lecz obnażyć jej wstydliwą naturę, a wreszcie zwizualizować przyjęte
sposoby jej percypowania: marginalność, alienację, uprzedmiotowienie. Świadomość istnienia starych ludzi w społeczeństwach europejskich, jak konstatuje w swojej Historii starości Jean–Pierre Bois, zrodziła się w połowie XVIII w.21, ale to w XIX w.
wielkie zmiany zachodzące w Europie i w Ameryce — industrializacja i urbanizacja,
skutkujące wzrostem populacji22, rozwój medycyny, polepszające się warunki bytowe i postępy w zakresie higieny — przyczyniły się do coraz bardziej wzmożonego
manifestowania się starości w przestrzeni publicznej23, zmuszając sztukę do konfrontacji z tym stanem. Dziewiętnastowieczny ewolucjonizm i darwinizm podważyły szczególną pozycję człowieka w boskim dziele stworzenia, dowodząc, że życie
jest ze swojej istoty nieustanną walką o przetrwanie. Z kolei ta biologiczna koncepcja została przeniesiona na grunt nauk społecznych i ekonomii, wywołując niepokój
o fizyczne zużycie człowieka w podeszłym wieku24.
Zachodzące w XIX w. procesy demokratyczne, generujące hasła estetyczne, takie
jak l’art sociale (sztuka społecznie zaangażowana) czy l’art pour l’homme (sztuka dla
człowieka) otwierały nowe obszary artystycznej eksploracji, podejmując problematykę wykluczenia: nędzy, choroby, a także starości. Romantyczny kult indywidualności,
potrzeba silnej ekspresji i zamiłowanie do grozy pozwalały przesuwać granice sztu20

G. Lasoń–Kochańska, op. cit., s. 641–647.
J. –P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, s. 314.
22
T. R. Cole, C. Edwards, The 19th Century, [w:] A History of Old Age, ed. P. Thane, Los Angeles
2005, s. 211.
23
L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994, s. 16.
24
A. Blaikie, M. Hepworth, Representations of old age in painting and photography, [w:] Critical
Approaches to Ageing and Later Life, ed. A. Jamieson, S. Harper, Ch. Victor, Buckingham–Philadelphia 1997, s. 103.
21
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ki, odsłaniając rozmaite postaci „przeraźliwości istnienia”25, okropności sztuki, które zdaniem Andrzeja Pieńkosa są przejawem rozpaczliwych wysiłków nowoczesnej
kultury, mierzącej się ze sprawami ostatecznymi26. Tę nową postawę, kwestionującą
oświeceniowy, racjonalny ład, a eksponującą horror egzystencji, odzwierciedla już seria wizerunków ludzi obłąkanych sztandarowego artysty francuskiego romantyzmu,
Théodore’a Géricault. Porażający autentyzmem wizerunek chorej psychicznie kobiety
(1822, Musée des Beaux–Arts, Lyon) jest zarazem pozbawionym idealizacji znakomitym studium starości, naznaczonym ubóstwem, samotnością i społeczną izolacją,
której nie sankcjonuje chrześcijański porządek doczesnego cierpienia i nagrody w niebie. Melancholijne spojrzenie, obwisłe wargi, szara skóra i nieład ubioru określają ujętą w ciasnym kadrze nieokreślonej przestrzeni postać jako zagubioną, pozbawioną
orientacji i celu. Ów doczesny wymiar starości w rozumieniu zarówno indywidualnego doświadczenia, jak i społecznego oraz instytucjonalnego problemu, eksploatowali
realiści i naturaliści (nierzadko o lewicowej orientacji) w imię pozytywistycznego programu sztuki, która chłodnym okiem drąży „obszary niczyje”, kulisy życia, podważając przy tym ład i samozadowolenie burżuazyjnego społeczeństwa (np.: Hubert von
Herkomer, Wieczorna scena w Westminster Union, 1878, Walker Art Gallery, Liverpool).
Czy jednak przywoływane obrazy, których niewątpliwą zaletą jest „odzyskiwanie” doświadczenia starości w jej psychologicznym i socjologicznym wymiarze, nie
przedstawiają ciągle ludzi starych jako obcych, innych, „będących na wygnaniu”27?
Innymi słowy, czy odrzucenie starego mitu poczciwego seniora, skarbnicy mądrości
i alegorycznej formuły vanitas skutkowało wytworzeniem przez kulturę jakiejś nowej humanistycznej konstrukcji, czy wygenerowało jedynie pustkę?
Jak pokazuje rysunek Suzanne Valadon Staruszka i młoda dziewczyna wchodząca do
kąpieli (ok. 1908, kol. pryw.), między światem dwóch kobiet istnieje wyraźna granica:
odkryte, witalne ciało dziewczyny, oddanej toaletowym zabiegom, przeciwstawione
jest siedzącej z boku, pasywnej, zakrytej, niemal nieobecnej staruszce, która asystuje
kąpiącej się, podtrzymując ręcznik. To proste zestawienie postaci w różnym wieku
buduje swoistą dialektykę postaw: nie tyle opozycję vita activa i vita contemplativa, co
starcie racji aktywnego życia i życia w zaniku, ograniczonego przestrzenią domu.
Właśnie ta „przeźroczystość” istnienia, niewidzialność, którą tak trafnie wydobyła
w swoich obserwacjach na temat starości Simone de Beauvoir, stanowi źródło kobiecych obsesji i lęków związanych ze starzeniem się ciała jako równoznacznych z utratą tożsamości. Starość nie jest bowiem jedynie stanem ustalonym odgórnie przez
naturę, ale też tworem społecznym i kulturową konstrukcją, warunkującą sposoby
jej postrzegania i obrazowania. Dlatego stałym atrybutem nowoczesnych przedstawień starości jest bezczynność, ciche bytowanie w pustce i odosobnieniu, na granicy
nieobecności. Ten właśnie aspekt starości powraca nieustannie w przedstawieniach,
wzmocniony często kompozycyjnym zabiegiem odcięcia postaci od otoczenia, niejako zamknięcia jej w prywatnym odgrodzonym świecie, niekwalifikującym się do
publicznego oglądu, a dostępnym jedynie dzięki mechanizmowi voyeuryzmu. Dla
przykładu Stara paryżanka Wilhelma Leibla (1869, Wallraf–Richartz Museum, Kolonia) czy Stara kobieta z różańcem Paula Cézanne’a (1896, National Gallery, Londyn)
ukazane są właśnie jako wyłączone z życiowych aktywności, przygarbione, smutne,
25
M. Janion, Przeraźliwość istnienia, [w:] eadem, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 179.
26
A. Pieńkos, Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk 2000, s. 7.
27
S. de Beauvoir, op. cit., s. 7–13.
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Ilustracja 1. Jozef Israëls, Starość, ok. 1883, Gemeentemuseum, Haga

wyobcowane, pozbawione społecznych więzi. Przedstawieniom tym brak jednak
nostalgii, czułości, empatii. Ostre rysy albo obrzmiałe, malowane impastami twarze o obwisłych policzkach i pusty wzrok odsłaniają dramat starczej demencji i samotności, intensywniej jeszcze wyrażony w dziele Jozefa Israëlsa Starość (zob. il. 1),
w którym symboliczną aurę braku ciepła życia buduje ponure ciemne wnętrze. Odwrócona tyłem postać, pozbawiona jest twarzy, imienia, tożsamości, egzemplifikując nie tylko okrutny los, ale i miejsce starości w społecznym układzie — pozycję
starców jako „wygnańców”, nieprzynależnych ani do świata żywych, ani umarłych. Nawet elegancki Portret matki artysty Jamesa McNeilla Whistlera (1871, Musée
d’Orsay, Paryż) przedstawia oddalanie się od świata, wygasanie, jakby wtopienie postaci w monochromatyczną harmonię, choć dzieło funkcjonuje w zbiorowej
wyobraźni jako pozytywny przykład kobiecej starości pełnej wdzięku i godności.
Emocjonalne zamrożenie, założony przez artystów apsychologizm i dystans uświadamiają ponadto wyzbywanie się (lub pozbawianie) przedstawionych postaci podmiotowości, ich milczące bytowanie jako rzeczy, wyzutych z osobowości i woli.
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Ilustracja 2. Konrad Krzyżanowski, Portret Pelagii Witosławskiej, 1913, Muzeum Narodowe
w Warszawie

Tej wizualnej strategii nie da się wyjaśnić jedynie sukcesami fotografii, która
z mechaniczną bezwzględnością rejestrowała zmarszczki, wiotkość, zmacerowanie skóry. Wszak już na długo przed wynalezieniem dagerotypu dokonywano popisów iluzji w tym zakresie. Jednakże, to właśnie dzięki temu nowemu medium,
podejmującemu trud uwieczniania wizerunków, malarstwo zwolnione zostało
z obowiązku niewolniczego naśladowania natury i mogło rozwijać właściwe sobie pole plastycznej ekspresji przez kolor. Temat starości umożliwiał natężenie
wyrazu w grymasach starczego uwiądu, bezlitosną ekspozycję brzydoty, pogrubionych rysów, nierzadko karykaturalnych, wulgarnych lub przerażających, jak
w Portrecie Pelagii Witosławskiej Konrada Krzyżanowskiego (zob. il. 2). Ten mroczny, ekspresjonistyczny wizerunek wątłej staruszki o drobnej rozświetlonej twarzy, niknącej w fałdach ciemnej sukni i wszechogarniającego mroku, jest jakby
portretem starości samej w sobie, dla której rysy modelki były tylko pretekstem,
przykładem „intensywizmu”, natężonego widzenia zbliżającej się śmierci i horroru doczesnego życia, dojmującym w wyrazie lęku. Jeśli naturaliści wydobywali
na światło dzienne postaci starych anonimowych ludzi klas niższych, to kolejne
pokolenie symbolistów i protoekspresjonistów ukazywało psychiczny wymiar
starczego wieku, intensyfikując wyrazowe możliwości sztuki kosztem opisowej
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rzeczowości. To właśnie z naturalizmu, z jego zdolności uwydatniania tego co
zdeklasowane, wypaczone i odrzucone, wywiedziono zasady ekspresji, posuwającej się niekiedy do makabry.
Upodobanie do brzydoty, poszukiwanie niepokojących, drapieżnych aspektów rzeczywistości, eksplorowane przez dekadentów delectatio morosa, wyznaczyło także nowe miejsce starości w sztuce przełomu wieków XIX i XX. James Ensor,
główny symbolista belgijski, przedstawił starą kobietę wśród masek (1889, Museum voor Schone Kunsten, Gandawa), podkreślając karykaturalny rys jej oblicza i obnażając iluzję karnawałowej zabawy. Ale karnawał odbierany był także
w dawnej kulturze jako czas powrotu zmarłych, których duchy symbolizowały
maski. Joris–Karl Huysmans pisał o bohaterach współczesnego malarstwa: „maski
zużyte, ale jakby wysublimowane triumfem występku”28. Utrwalony tak w literaturze, jak i w plastyce dekadencki topos znudzenia i zmęczenia życiem, degoût de
l’existence, przejawiał bardziej ogólną diagnozę na temat starzenia się całej kultury,
utraty jej kreatywnych, witalnych sił. Symbolem tego zmierzchu jest bohater powieści Oscara Wilde’a, Dorian Gray (Portret Doriana Graya, 1891). Jego starzejący
się malarski portret, z biegiem lat uzewnętrzniający upływający czas i balast życiowych doświadczeń, pozwala nie tylko zdekonstruować romantyczny mit sztuki
żywej, ale i obsesyjny lęk przed starością, nieuchronnością schyłku. Sztuka końca poprzedniego stulecia, eksperymentująca z malarską materią, fakturą obrazu
i formą ulegającą dezintegracji, w sposób szczególny zdolna była uwydatnić rozpad życia i anihilację podmiotu. Zanik konturów, rozpad stabilnej formy, zastąpionej plamami migotliwej farby, mógł oznaczać, jak interpretował późne dzieła
Rembrandta Georg Simmel, rozpad śmierci29. Znamienne, że ta wizja malarstwa
dawnego mistrza wyrosła na gruncie bogactwa doświadczeń modernizmu, sztuki
Auguste’a Rodina, Vincenta Van Gogha, Paula Cézanne’a, podważających akademickie standardy ekspresji. Na marginesie, zdaniem wspomnianego niemieckiego socjologa i filozofa — który przedmiotem swych rozważań o sztuce Holendra
uczynił jego słynne autoportrety, malowane kilkadziesiąt razy na przestrzeni całego życia i tym samym rejestrujące zachodzące fizyczne zmiany ciała — właśnie
w tym dziele sędziwego artysty wyraża się to, co najbardziej esencjonalne i subiektywne30: „Nie jest to świadectwem starczej nieudolności do stwarzania form
ani słabości epoki — jest to siła stulecia. Dochodzący do perfekcji artysta jest tak
czysty, że dzieło jego zdradzi dzięki formie to, co zostało już autonomicznie wytworzone dzięki przebiegowi jego życia”31. W tym samym duchu pisał o siedemnastowiecznym artyście Max Liebermann, konstatując, że im starszy mistrz, tym
bardziej przezwycięża technikę i demonstruje malarski gest32.

28

J.–K. Huysmans, Wystawa Niezależnych 1881, [w:] idem, O sztuce, oprac. E. Grabska, przeł.
H. Ostrowska–Grabska, Wrocław 1969, s. 66.
29
G. Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, Leipzig 1916. Zob. szerzej A. Rosales
Rodriguez, Nieuchwytny obraz Rembrandta. Georga Simmla filozoficzna próba interpretacji oeuvre
holenderskiego mistrza, „Rocznik Historii Sztuki” 33, 2008, s. 231–245.
30
G. Simmel, „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci, [w:] idem, Most i drzwi. Wybór esejów,
przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 149.
31
Idem, Konflikt w kulturze współczesnej, cyt. za: S. Magala, Simmel, Warszawa 1980, s. 142.
32
M. Liebermann, Rembrandt–Ausstellung, cyt. za: idem, Vision der Wirklichkeit, Ausgewählte
Schriften und Reden, G. Busch (Hg.), Frankfurt am Main 1993, s. 158.
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Odkrywana w XIX w. ze szczególną intensywnością dojrzała twórczość Rembrandta, ale też Fransa Halsa, Diega Velàzqueza czy Tycjana podatna była na recepcję
Pliniuszowego toposu „ostatniego” dzieła, przerwanego przez śmierć i pozbawionego upiększających szczegółów33. Portretom zarządców domu starców autorstwa
osiemdziesięcioletniego starca, Fransa Halsa (1664, Frans Hals Museum), przypisano to, co najwyższe i najpiękniejsze — w tych „starczych” dziełach właściwie nie
zauważa się techniki, ponieważ każde pociągnięcie pędzla i każda plama farby staje
się życiem34. Do podobnych konstatacji doszedł François–René de Chateaubriand
interpretujący dzieło Nicolasa Poussina Zima albo Potop35. André Malraux stworzył
swoją estetykę „drżącej ręki”, rozważając w kontekście późnej starości „ostatnie epifanie” Rembrandta, Halsa, Tycjana, Pierre’a–Auguste’a Renoira, Marca Chagalla36.
Ów topos ostatniego dzieła powraca w badaniach kultury prowadzonych z pozycji psychologii, tłumaczącej relacje między wiekiem a kreatywnością i rozpoznającej w tzw. stylu późnym największą dawkę innowacyjnych pomysłów, radykalnych artystycznych posunięć37. Badacze tego fenomenu wskazują w charakterystyce
starczego stylu na takie cechy, jak: poczucie izolacji, święty gniew, transcendentalny pesymizm, kwestionowanie władzy rozumu i wiara w instynkt38. Zmęczony
Claude Monet miał w podeszłym wieku z trudem poddawać się codziennej torturze malowania, a jednak w nieskończonym bólu tworzył genialne wizje swojego
ogrodu w Giverny. Problematyka ta, wykraczająca poza założone ramy artykułu,
warta jest jednak zasygnalizowania tu, będąc istotnym tłem dla rozumienia starości
jako drogi ku nienormatywnemu pięknu, tak w sensie tematu, treści przedstawienia, zmagań z adekwatną dlań formą czy w końcu mocy artysty, skondensowanej
w dojrzałym stylu. Starość stała się więc z jednej strony synonimem artystycznej
wolności, z drugiej zaś rozkwitu duchowych sił. Skłonny do teoretycznej refleksji
Liebermann w tym właśnie ujęciu widział twórczość zniedołężniałego pod koniec
życia Lovisa Corintha39, który pod wpływem choroby zarzucił poprawność formy,
wydobywając w błysku improwizacji duchowe natężenie. Podobną tendencję do
intensyfikacji wyrazu przypisywał malarstwu nestora holenderskiej szkoły, Jozefa Israëlsa40, pod względem uczuciowej ekspresji mogącego rywalizować ze swym
wielkim rodakiem Rembrandtem.
W sztuce tego okresu wskazać można niezwykle ciekawe przykłady obrazowania starości w niestabilnej, ruchliwej materii, zwiastującej niejako dematerializowanie się formy. Włoski rzeźbiarz Medardo Rosso, używający w twórczości mięk33

Pliniusz Starszy, Historia naturalna. Wybór, przeł. i oprac. I. i T. Zawadzcy, Wrocław 1961,
księga XXXV, s. 144–145, w. 378–381.
34
M. Liebermann, Gesammelte Schriften, Berlin 1922, s. 61.
35
„Ce tableaux rapelle quelque chose de l’âge délaisse et de la main du vieillard: admirable
tremblement du temps! Souvent les homes de genie ont annoncé leur fin par des chefs d’–
oeuvre — c’est leur âme qui s’envole”, R. de Chateaubriand, Vie de Rancé, Paris 1991, s. 104,
cyt. za: Admirable tremblement du temps. Le vieillir et le créer, ed. M. –Ch. Paillard, Clermont–
Ferrand 2008, s. 7.
36
A. Malraux, Le Voix du silence, Paris 1951.
37
Do najczęściej przywoływanych w tym kontekście artystów należą: Paul Cézanne, Edgar
Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre–Auguste Renoir, zob. D. W. Galenson, Wisdom
and Creativity. Lessons from the Impressionists, Cambridge 2007, s. 4.
38
K. Clark, The artist grows old, New York 1972, s. 21.
39
M. Liebermann, Corinth–Ausstellung, cyt. za: idem, Vision..., s. 147–150.
40
Cyt. za: M. Liebermann, Gesammelte..., s. 88.
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Ilustracja 3. Stara kurtyzana, brąz, model, ok. 1887,
odlew 1910, The Metropolitan Museum of Art, Nowy
Jork

kiego świetlistego wosku, tworzył postaci i głowy starców o rozpływających się
konturach, zanikających, roztapiających się jakby w miękkiej masie rzeźbiarskiego
materiału. Ten „przejściowy”, transgresyjny charakter wosku czy gipsu sugerował rozpad i zanik41, a tym samym wzmacniał jeszcze ekspresję starości jako etapu
transformacji, przejścia, utraty stabilnej formy na rzecz efemeryczności. Auguste
Rodin wydobył z twardej masy szlachetnego brązu formalną płynność, wiotkość
Tej, która była piękną płatnerzową (Ce qui fut la belle heaulmière), zwanej również Starą
kurtyzaną, Starą kobietą, Zimą (zob. il. 3). Rzeźba właśnie, poddana szczególnie mocno dyktatowi greckiego kanonu i bezczasowego piękna, uświadamia pokonywanie
wyznaczonych przez kulturę granic obrazowania starości. Ekspresyjny akt Rodina,
eksponujący nagie pomarszczone ciało kobiety o wydatnym brzuchu i opadłych
41

A. Pieńkos, Tracona moc obrazu, czyli epizody nowoczesnego realizmu, Warszawa 2012, s. 237.
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piersiach, obalał wielowiekową koncepcję pięknej formy, konwencję ukrywania
niedoskonałości i szpetoty, zalecaną przez klasyczną teorię sztuki. Materialny,
nieumowny, dotykalny aspekt starości wzmaga jeszcze trójwymiarowy charakter
rzeźby, nota bene przywołującej w tytule słynną balladę François Villona Testament.
Les regrets de la belle heaulmière.
Linda Nochlin rozważała wspomniane dzieło Rodina jako przykład „pięknej
ruiny”, demonstrującej organiczny proces substancjalnej destrukcji42. Podobnie
wspomniany piętnastowieczny poeta francuski przedstawił cielesność kobiecej
starości — „samiczą dolę” jako metaforę marności doczesnego świata43. W monumentalnej formie powraca ten temat w twórczości wybitnego norweskiego rzeźbiarza Gustava Vigelanda, włączony w narrację o cyklicznym, nieskończonym
rytmie ludzkiego życia, od dzieciństwa, przez młodość i dojrzałość, aż po starość
i śmierć. Stanisław Przybyszewski44 interpretował dzieła tego ulubionego artysty jako „symbol sytuacji egzystencjalnej nowoczesnego człowieka”45, wygnańca
z raju, naznaczonego przymusem życia, lecz żyjącego w nieustannym lęku przed
śmiercią. W wykładni tej, kobiety włączone w tłum obłąkanych „bólem istnienia” postaci, obarczone zostały odpowiedzialnością za płodzenie nieszczęśliwego
potomstwa i wyzwalanie niszczącej duszę chuci. W unikatowym ze względu na
skalę zamierzenia projekcie rzeźbiarskim w części Parku Frogner w Oslo (realizowanym w latach 1924–1943), składającym się z 212 brązowych i granitowych
rzeźb, stare kobiety są — nie mniej zresztą niż mężczyźni — reprezentacją praw
biologicznej konieczności. Ta nowoczesna wersja ikonografii etapów życia ludzkiego, fascynująca symbolistów (np.: Gustav Klimt, Trzy etapy życia kobiety, 1905,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Rzym), jest w gruncie rzeczy nie oskarżeniem, ale apologią filozofii życia, jego wieczności i nieuchronności
zachodzących w nim procesów.
W sztuce XIX w. można prześledzić ewolucję w sposobie ukazywania kobiecego ciała, które oddalając się od akademickich reguł harmonii, zyskiwało życie,
charakter, indywidualność, wreszcie określony wiek. Skandal, jaki wybuchł wokół
wystawionej w Salonie 1865 r. Olimpii Eduarda Maneta (Paryż, Musée d’Orsay),
świadczy dobitnie, że jeszcze w początkach drugiej połowy XIX stulecia standardy
obrazowania aktu odległe były od naszych wyobrażeń o sukcesach realizmu w latach 60. W akademickich konwencjach króluje wizerunek młodej bogini, bezwolnej, rozmarzonej lub śpiącej, nieświadomej swojej seksualności i erotyki, bezwiednie prezentującej wdzięki, wystawione na pastwę lubieżnych męskich spojrzeń.
Olimpia Maneta przełamała ten schemat. Naga prostytutka patrząca bezczelnie
w oczy widza/klienta to silna i kontrolująca swoją seksualność kobieta, świadoma,

42

L. Nochlin, Bathers. Bodies. Beauty. The Visceral Eye, Cambridge Mass.–London 2006, s. 255.
F. Villon, Testament, [w:] Literatura francuskiego średniowiecza, przeł. i oprac. T. Boy–Żeleński,
Warszawa 1992, s. 301–302.
44
S. Przybyszewski, Na drogach duszy. Gustav Vigeland, [w:] idem, Synagoga szatana i inne eseje,
przeł. i oprac. G. Matuszek, Kraków 1995. Esej drukowany pierwotnie w skróconej formie na
łamach „Die Zeit” (nr 68) w Wiedniu w 1896 r. i jako druk zwarty w Berlinie w 1897 r. (Auf den
Wegen der Seele. Gustaw Vigeland).
45
G. Matuszek, Naga dusza i udręczone ciało. Stanisław Przybyszewski o sztuce Gustava Vigelanda,
[w:] Na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900, katalog wystawy, Kraków
2010, s. 142.
43
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że jej ciało jest towarem wystawionym na sprzedaż46. W głosach oburzonej krytyki
zwracały uwagę powtarzające się zarzuty odnośnie do brzydoty, choroby i rozkładu ciała modelki, którego zielonkawe odcienie kojarzyły się z trupim wyglądem.
Choć kobieta z obrazu Maneta w rzeczywistości wcale nie jest stara, to z powodu
braku idealizacji przypisano jej przedwczesną starość. Przywołuję ten przykład
jako „założycielski” dla nowoczesnego sposobu obrazowania nagiego ciała, fundament późniejszych estetycznych transgresji w zakresie aktu. Wzorowanie się nie
na gładkich, eleganckich i chłodnych marmurach greckich, ale na rzeczywistym,
żyjącym ciele, prowadziło do uwydatnienia fizycznego aspektu prawdziwego ciała: pulsującej krwi, wiotkiej i porowatej skóry ze śladami porodów i cierpienia.
O Akcie Paula Gauguina z 1880 r. pisał francuski krytyk i promotor naturalizmu
Huysmans: „Ciało jest tu rażące, wymowne, to już nie ta gładka skóra bez nierówności, bez wyprysku, bez porów, owa skóra wymoczona w różanej kadzi i prasowana letnim żelazkiem przez wszystkich malarzy; ale naskórek, który zarumieniła
krew i pod którym drgają nerwy; nareszcie jakaż prawdziwość wszystkich części
ciała, nieco zbyt grubego brzucha, opadającego na uda, fałd biegnących pod kołyszącą się piersią, z brunatną obwódką, wiązań nieco kanciastych kolan, wypukłości dłoni przygiętej nad koszulą!”47 Przynależący do tego samego pokolenia
modernistów Edgar Degas, zdaniem Huysmansa malujący kobiety jako kreatury
o odrażających i wulgarnych rysach, krępych ciałach, zatapiających wdzięk konturów pod fałdzistymi zwałami skóry48, wyraził w aktach wstrząsające życie językiem „unerwionego realizmu”49. Zwłaszcza w akwafortach i monotypiach obrazujących prostytutki w burdelach, nie stronił od bezlitosnej ekspresji przemijającej
urody i okrutnego bogactwa grzechu. Francuski artysta stworzył beznamiętne, ale
dojmująco prawdziwe wizerunki starzejących się, zmęczonych kobiet, którym dał
prawo istnienia w sztuce.
„Obnażenie” starego ciała nie jest zatem mizoginistycznym gestem, ale wyrazem
odkrywania tabu, eksplorowania skrywanych tajemnic życia, intymności, wstydu, zanim same kobiety uczyniły je przedmiotem dyskursu. Nieukrywanie wieku
i transformacji ciała kobiety łączyło się bowiem z poruszonym we wstępie problemem ciała jako obiektu seksualnego i doświadczaniem różnicy płci jako kluczowej
dla świadomości i tożsamości kobiet. Maria Magdalena (1919, Tate Gallery, Londyn)
w obrazie Corintha przedstawiona jest nie jako młoda, seksowna kurtyzana, lecz
podstarzała kobieta o przenikliwym spojrzeniu. Skruchę za grzechy wyraża niejako
jej ciało, przyozdobione jeszcze atrybutami luksusu, ale więdnące, rozpływające się
w materii farby. Wpisany w tradycję ikonograficzną tematu wątek moralistyczny,
przywołany obecnością czaszki, zyskuje nowy, osobisty wymiar, stając się manifestacją samoświadomości starości. Najmocniej wybrzmiewa ona w wizerunkach
własnych artystek, dla których autoportret staje się pretekstem do namysłu nad
przemijaniem, jak choćby w malowanym pod koniec życia Autoportrecie z nagimi
piersiami z 1931 r. Suzanne Valadon (kol. pryw.). Ta zmarła w wieku 73 lat malarka,
mistrzyni kobiecego aktu, kiedyś piękna modelka Renoira i Henriego Toulouse–
Lautreca, dokonuje w tym obrazie cierpkiego rozrachunku z własną urodą, mani46

Zob. T. J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His Followers, New
York 1985.
47
J.–K. Huysmans, Wystawa..., s. 60.
48
Idem, Gustaw Moreau — Degas [Certains, 1889], [w:] idem, O sztuce..., s. 124–123.
49
Idem, Là–Bas [1891], Paris 1908, s. 8.
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festacyjnie odkrywając ciało. Nagość nie jest w tym wypadku wyrazem kokieterii,
lecz refleksji nad statusem starzejącej się artystki, której gorzka samowiedza rysuje
się na twarzy. Świadoma swojego talentu Valadon (która uczestniczyła w 1937 r.
w wystawie artystek w Petit Palais), obnażając piersi, sytuuje w centrum rozważań
o swojej sztuce kobiece doświadczenie ciała i seksualności, która nie jest jedynie
atrybutem młodości. Ta „parada cielesności”50 starzejącej się kobiety prowokuje do
pytań o jej osobiste doznanie przemijania na styku sztuki i seksualności, poddawanej
nieustannie społecznym zakazom. Dzieło francuskiej malarki jest wyzwaniem dla
fallocentrycznej perspektywy ukazywania kobiecego ciała, próbą zdobycia pozycji
podmiotu — pomimo wieku, którego upływ utrwalają liczne autoportrety artystki,
malowane w ciągu całego życia. Nieuchronnie wikła się jednak Valadon w dylematy, które nurtować będą kilka dekad później feministyczne teorie: czy możliwe jest
funkcjonowanie obrazu kobiety i jej ciała poza kulturą falliczną, w kobiecym języku,
skoro dotychczas taka alternatywna formuła estetyczna nie została wypracowana51.
Ten feministyczny dyskurs podejmie w sposób przewrotny, ironiczny i błyskotliwy jedna z najwybitniejszych rzeźbiarek XX stulecia, zmarła w wieku 99 lat
Louise Bourgeois, francusko–amerykańska artystka, uwieczniona przez fotografa Roberta Mapplethorpe’a jako sędziwa i nobliwa dama, trzymająca pod pachą
rzeźbę wielkiego penisa (1968), zatytułowaną Fillette, co można tłumaczyć jako
Dziewczynka. Ta niezwykła, wieloznaczna fotografia odsłoniła gender również
w obszarze obrazowania starości. Fillette to zarazem zabawny rekwizyt i przedmiot kobiecego pożądania, traktowany przez artystkę, znaną z subwersywnych
strategii obrazowania ciała52, jako drogocenny i delikatny53. Maria Poprzęcka sugeruje lekturę twórczości Bourgeois, twórczo rozkwitającą w miarę upływu lat,
w kręgu opisywanych w Historii starości Georges’a Minoisa „rytuałów odrodzenia”, dzięki którym społeczeństwa odpędzają swoje lęki przed starością54. Rzeźbiarka obsesyjnie eksponująca problematykę płci, balansująca na granicy perwersji i żartu, dowiodła, że podeszły wiek nie oznacza kresu artystycznej aktywności,
nie musi się ona melancholijnie skłaniać ku zaświatom, może emanować witalizmem, przekraczać tabu — zakazane jako nieprzystojne, niegodne starości sfery
seksu, obsceny. Filuternie uśmiechająca się starsza pani z wielkim fallusem pod
pachą wprowadza widza w sieć gier znaczeniowych związanych z napięciem
między „przedmiotem” i „podmiotem” pożądania, wbrew społecznym wyobrażeniom o majestacie i zobowiązaniach wieku. Bourgeois uczyniła również swoją
starość artystycznym tematem, użyczając własnych rąk jako motywu do osiemnastu fotografii holenderskiego artysty Alexa van Geldera (zob. il. 4). Wykonane
w jej domu w Nowym Jorku w ostatnim roku jej życia (2010) są przejmującym emblematem pracy rzeźbiarki, właśnie dłońmi kształtującej tworzywo swojej sztuki,
stwarzającej dzieła w fizycznym akcie rąk, zarazem będąc rzeźbiarską organiczną
50

M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstęp
T. Komendant, Gdańsk 2010, s. 13.
51
Feministyczne punkty widzenia tego typu omawia A. Jakubowska, Na marginesach lustra...
oraz J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej
fali”, Gdańsk 2001.
52
Zob. A. Jahn, Louise Bourgeois. Subversionen des Körpers, Bonn 1999.
53
A. Kirili, The Passion for Sculpture. A Conversation with Louise Borgeois, „Arts” 63, 1989, no. 7,
s. 75.
54
M. Poprzęcka, Uczta bogiń. Kobiety, sztuka i życie, Warszawa 2012, s. 190.
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Ilustracja 4. Louise Bourgeois, Alex Van Gelder, Armed
Forces, 2010, © Alex Van Gelder. Courtesy Hauser & Wirth

formą, odsłaniającą zwyrodnienia stawów czy zmarszczenia skóry. Sama artystka
traktowała współpracę z fotografikiem jako rozwinięcie własnej twórczości55. To
zaciśnięte, to znów złożone dłonie, przypominające niektóre wcześniejsze jej prace, tajemniczo wyłaniające się z ciemności, zaświadczają o trudach jej życia, ale też
o rozbłysku talentu wbrew postępom czasu. W projekcie Geldera i Bourgeois można dopatrzeć się gestu akceptacji starości, w tym przypadku jednak uwznioślonej
talentem i udaną karierą artystki, a przez wysublimowaną formę dzieła sztuki
oddalającej widza od skojarzeń z tragiczną naturą starości jako ubezwłasnowolnienia czy jej fizjologicznym wymiarem. Wymiar ten należy do najbardziej wstydliwych, a zatem skrywanych obszarów doświadczenia człowieka.
Współczesne media, operujące nieustannie obrazami wiecznie młodych i nierzeczywistych ciał lub mówiąc językiem Jeana Baudrillarda symulakrami56, z trudem dopuszczają realne wizerunki starych ludzi. W kulturze konsumpcyjnej ciało jest bowiem
sterylnym przedmiotem kształtowanym przez beauty industry; wehikuł przyjemności,
„jest pożądane i pożądające, a im bardziej zbliża się do wyidealizowanych obrazów

55
Zob. http://www.hauserwirth.com/exhibitions/816/louise-bourgeois-alex-van-gelder-armed
-forces/view/ [dostęp: 7.07.2014].
56
J. Baudrillard, Procesja symulakrów, cyt. za: Postmodernizm. Antologia przekładów, oprac.
R. Nycz, Kraków 1996, s. 176.
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młodości, zdrowia, sprawności i urody, tym większa jest jego wartość wymienna” —
pisała Mike Featherstone, wskazując, że reklama, prasa popularna, telewizja i kino
dostarczają mnóstwa stylizowanych przedstawień ciała57. Paradoksalnie to właśnie
przez filmowe medium dobitnie wyartykułowała starość kobiet Katarzyna Kozyra
w słynnej Łaźni I (wideoinstalacja, 1997, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa). Polska artystka sfilmowała tu ukrytą kamerą nagie kobiety podczas zabiegów higienicznych w łaźni w Budapeszcie58. To właśnie brak świadomości bycia oglądanym
nadaje pracy Kozyry niezwykłą autentyczność, intymny charakter, co artystka podkreślała w rozmowie z Arturem Żmijewskim: „Posłużyłam się nimi — kobietami. Tylko nie ustawiałam ich, jak to się zazwyczaj robi, w seksownych pozach, nie pudrowałam, nie robiłam z nich kuszących przedmiotów, pozostały sobą. Żadna nie mizdrzy
się, bo nie ma przed kim i nie ma po co. Kobiety zupełnie inaczej czują się i zachowują
w obecności mężczyzn. Chciałam pokazać kobiety, ale nie to co jest w nich sztuczne,
na pokaz”59. Samo podglądanie nagiego ciała wpisane jest w europejską tradycję aktu,
co Kozyra wykorzystała, przywołując w swojej pracy malarskie wizerunki: biblijną
Zuzannę Rembrandta i Łaźnię turecką Jeana–Auguste’a–Dominique’a Ingresa. O ile jednak w obrazach dawnych mistrzów prezentowane są piękności — na miarę obowiązujących kanonów urody ówczesnej epoki — o tyle Kozyra nie przeprowadza selekcji,
utrwala kamerą ciała niedoskonałe, stare, tęgie, z obwisłymi piersiami i brzuchami,
próbując przełamać „samotność gorszych”60. Artystka sproblematyzowała w Łaźni zarówno konwencje, strategie męskiego spojrzenia61, dekonstruując je własnym, kobiecym oglądem, jak i uniwersalne zagadnienie starzenia się człowieka; obnażyła wreszcie mechanizm kultury konsumpcyjnej — wystawianie ciała na pokaz: „Zniszczone
wiekiem ciała budzą moją ciekawość. Ich oczywista biologiczność rzuca się w oczy.
Młode ciało jest po prostu wygodniejsze, sprawne, nie boli i w dodatku inni wpadają
w zachwyt. Ale ono również ulega biologicznym przemianom, wysycha i marszczy
się”62. Problem ten powraca także w innych wideoinstalacjach Kozyry, jak Święto wiosny63, nawiązujące do choreografii Wacława Niżyńskiego do baletu Igora Strawińskiego, a poprzez to dzieło do pogańskich obrzędów tańca na śmierć. Fotografie nagich
starców w zaaranżowanych pozach, wynajętych przez artystkę pensjonariuszy domu
starców, złożyły się na przedziwną animację rytualnych gestów. W tym ujęciu starość ma uniwersalny, kosmiczny i odkupieńczy wymiar, jest niezbędnym ogniwem,
etapem ofiary za nowe życie. Podlegająca metamorfozie organiczna forma ludzkiego
ciała, nasuwająca niekiedy skojarzenia ze światem minerałów, skorodowanych skał
czy pni drzew, staje się odmianą transcendentnego piękna, jak na fotografiach Ewy

57
M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, przeł. I. Kurz, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska–Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 111, 109.
58
Wideoinstalacja składała się z dużego ekranu i pięciu monitorów, na których pokazywane
były filmy.
59
A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Bytom–Kraków 2006, s. 177 (Z K. Kozyrą
rozmawiał A. Żmijewski, Warszawa, 25 II 1999).
60
Ibidem, s. 172 (Z K. Kozyrą rozmawiał A. Żmijewski, Warszawa, 6 X 1996).
61
A. Jakubowska, Na marginesach lustra..., s. 138–139.
62
A. Żmijewski, op. cit., s. 172.
63
Zob. http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/kozyra-katarzyna-swieto-wiosny [dostęp: 19.07.
2014]; Katarzyna Kozyra. Casting, katalog wystawy, red. M. Sitkowska, H. Wróblewska, Warszawa 2010.
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przyszłości Alexa Francèsa (2003). Anonimowa postać starej kobiety (o niemieszczącej
się w kadrze głowie) ukazana w formie dyptyku eksponuje zużyte wiekiem ciało. To
ciało pramatki Ewy, rodzicielki ludzkości, staje się archetypem Matki–Śmierci, rodzącej i unicestwiającej w rytmicznym i nieodwołalnym ruchu kosmicznej przemiany.
Brutalny język współczesnej sztuki, epatowanie brzydotą, rozkładem, starością
i chorobą, niekiedy także wątpliwe moralnie voyeurystyczne zabiegi, jak podglądanie łaźni czy filmowanie nieświadomej Reginy G. w Obrzędach intymnych (1984)64
Zbigniewa Libery, są być może jedynym możliwym sposobem na uobecnienie tych
trudnych, często drażliwych i „nieestetycznych” tematów „na scenie” sztuki. Kontrowersyjny dokument Libery, który jako młody mężczyzna opiekował się chorą,
ponad dziewięćdziesięcioletnią babcią, karmiąc ją, myjąc i przewijając, próbuje te
lęki oswajać. Obrzędy intymne — zapis rytuałów codzienności bezsilnego starego
człowieka — szokują, choć pokazują zwyczajne, powtarzalne, niemal zautomatyzowane czynności, żmudny trud pielęgnacji staruszki; opowiadają, jak trafnie wyraził
to Łukasz Ronduda, „o ostatecznej klęsce podmiotu, o urzeczowieniu, które czeka każdego z nas (starzenie się i śmierć). Ale symultanicznie jest to historia maksymalnego upodmiotowienia, wyrażającego się w gestach pielęgnacji chorej babki przez artystę, w bezinteresownym darze miłości”65. Choć film Libery brutalnie
narusza prywatność i intymność bliskiej mu osoby, potraktowanej jako przedmiot
sztuki, wystawionej na publiczny ogląd, to właśnie z tego „przekroczenia” wynika
potężna moc autentyczności, dojmująca prawda osobistego doświadczenia66. Tylko
bowiem upublicznienie tego co prywatne, a więc skrywane i mało znaczące, przywraca mu miejsce w sferze politycznej, przełamuje monopol młodości i nieśmiertelności. W jednym z kadrów Obrzędów intymnych młody artysta kładzie się obok
kobiety, żywo unaoczniając nie tylko kontrast urody, wieku, siły, ale ludzki, intymny, w dyskretny sposób czuły związek między babką a wnukiem. Ten pozbawiony
komentarza i symbolicznych gestów „niemy” film nie oferuje jednak moralnej lekcji
czy budującego scenariusza szlachetnej starości. Rzeczowym, beznamiętnym językiem reporterskiego zapisu kamery na statywie artykułuje ułomność, bezradność
człowieka w starości, jego zdziecinnienie, niedołężność, utratę władz umysłowych.
W mniej drastycznej formule podjął próbę przeniknięcia doświadczenia starości
jako stadium wyobcowania Lucian Freud w serii malarskich wizerunków swojej
matki (aż po rysunek przedstawiający Lucie Freud na łożu śmierci), rozpoczętej po
jej samobójczej próbie (1976, kol. pryw.). Obrazy te ukazują postać w bliskim kadrze,
zatopioną w głębokiej melancholii, o nieobecnym pustym spojrzeniu i dziecinnej
wprost niewinności, ukrytej w gestach i pozach ciała. Studiowanie przez artystę
twarzy matki to próba przeniknięcia i oswojenia starości, uporczywe poszukiwanie
wyrazu dla starczej depresji, egzystencjalnej pustki. Freud, znany z konsekwentnej
pracy „z modelem”, staje naprzeciwko faktu cierpienia i starości, „nie ubierając” jej
64

Zob. http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/libera-zbigniew-obrzedy-intymne [dostęp:
19.07.2014].
65
Ł. Ronduda, Zbigniew Libera. Życie i twórczość 1982–2008, [w:] Zbigniew Libera. Prace z lat
1982–2008, red. D. Monkiewicz, katalog wystawy, Warszawa 2009, cyt. za http://artmuseum.
pl/pl/filmoteka/praca/libera-zbigniew-obrzedy-intymne [dostęp: 19.07.2014].
66
Artysta nie nagrał jednak momentu samej śmierci babci: „Asystowanie przy czyjejś śmierci
jest czymś niezwykłym. Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle dramatyczna. Nie chciałem odgradzać się od niej kamerą.”, cyt. za A. Żmijewski, op. cit., s. 220 (Ze Z. Liberą rozmawiają
Ł. Gorczyca i A. Żmijewski).
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w przenośnie czy alegorie. Brytyjski malarz epatujący w swojej bogatej twórczości
nagością, okrutną zmysłowością prawdziwego, nieidealizowanego ciała, ludzkiego
mięsa, własną matkę przedstawiał jednak ubraną, zakrytą, niejako chroniąc jej kruche ciało przed spojrzeniami obcych. Jego portretowa seria staje się też mimowolnie swoistym aemulatio wielkich mistrzów, malujących swoje stare matki, takich jak
Rembrandt czy Van Gogh.
Drapieżne uwydatnienie grozy starczego życia, jego sugestywna biologiczna
namacalność we współczesnej sztuce, postrzegane czasem jako akt kapitulacji wobec metafizyki, jest w istocie aktem „odkupienia”, kompensacji tego dotkliwego
braku w kulturze masowej, operującej ideałem „zmumifikowanych dwudziestolatek”67. Jeśli starość, parafrazując rozważania o śmierci Philippe’a Arièsa, stała się
nieprzyzwoita, ohydna, skazana na ukrycie68, to starość kobiet w szczególności napiętnowana jest przez terror młodości69. Germaine Greer określa współczesną kulturę jako anafobiczną właśnie z powodu dominującego w niej irracjonalnego lęku
przed kobiecym starczym uwiądem70. Wbrew bowiem słynnemu tytułowi książki–
manifestu Esther Vilar Starość jest piękna (1980)71, niezmiennie budzi ona niepokój,
odrazę i wstyd, tak jak śmierć, przez Zygmunta Baumana nazywana „wstydem”
współczesnej cywilizacji, ogłaszającej jej nieistnienie i niewyrażalność72. Wstyd stał
się wszakże, jak zauważał Norbert Elias, najważniejszym czynnikiem kształtującym zachowania nowoczesnego człowieka73. Sztuka współczesna odważnie eksplorując obszar „obsceny”, obnaża obronny mechanizm zażenowania; dekonstruując postawy wobec starości, głęboko zawstydza „widokiem cudzego cierpienia”74,
oglądanym z pozycji uprzywilejowanego widza, pasywnego i zdystansowanego.
Inaczej niż doznawał go malujący matkę syn — Freud, pielęgnujący babkę wnuk —
Libera czy asystujący przy śmierci matki Różewicz. Cytowany na wstępie wiersz
Ale kto zobaczy moją matkę... kończy się jakże wymownym zawieszeniem, ignorującym pozycję czytelnika, a dojmująco wyrażającym głęboko osobisty sens „obrazu”
starości, cierpienia i śmierci: „ale kto zobaczy moją matkę [...]/ ten/ ach, chciałbym
ją nosić na sercu/ i karmić słodyczą”.

67

O niewidzialności kobiet starych rozmawiają Kinga Dunin, Renata Siemieńska i Barbara Limanowska, „OŚKA” 2001, nr 4, s. 5.
68
P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 558.
69
M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 2000, cyt. za E. Wysocka, Człowiek „stary” w społeczeństwie ponowoczesnym — stereotyp
starości i procesu starzenia się w świadomości młodzieży, [w:] Starość raz jeszcze (szkice), red. J. Olejniczak, S. Zając, Katowice 2007, s. 55.
70
G. Greer, Zmiana — kobiety i menopauza, przeł. M. Golewska, Warszawa 1995, s. 9.
71
Wyd. pol.: E. Vilar, Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości, przeł. B. Intrator,
Warszawa 2008.
72
Z. Bauman, op. cit., s. 155.
73
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980.
74
S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Kraków 2010.
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„...podążając korytem rzeki wstecz...”

U

schyłku lata 2012 r., w wieku 85 lat, zmarł malarz Jacek Sempoliński. „Stary
mistrz”, szanowany także przez młodych artystów, którzy zarzucili malarstwo
na rzecz innych, nowych mediów1. Artysta tworzący samotnie, całkowicie obojętny
wobec zmieniających się art–ów i –izmów. Niewielu można by znaleźć twórców tak
bez reszty „zanurzonych w otchłani sztuki”. A me stesso (samemu sobie) — tak zatytułowana była jego monograficzna wystawa w warszawskiej Zachęcie w 2002 r. Wystawa prezentująca setki obrazów i rysunków, o których Sempoliński powiedział, że
żaden nie powstał nigdy na zamówienie. Bo też było to malarstwo introwertyczne,
w wewnętrznym zmaganiu usiłujące dotrzeć do egzystencjalnych „spraw ostatecznych”. Czaszki, Trumny, Ukrzyżowania, Światło i mrok — serie płócien sinych, sponiewieranych, przetartych i podziurawionych jak zużyte podłogowe ścierki. Monograficznemu pokazowi artysty w Zachęcie w 2002 r. towarzyszyła wystawa Co widzi trupa
wyszklona źrenica — pokaz prac ludzi młodych, którzy próbowali odpowiedzieć na
postawione im właśnie przez Sempolińskiego, a zaczerpnięte z Króla Ducha Juliusza
Słowackiego, eschatologiczne pytanie. Artysta wystąpił tu jako mistrz, który nie naucza, lecz stawia najtrudniejsze pytanie i każe sobie z nim radzić. Łącząca oba pokazy
przestrzeń Zachęty stała się wtedy jakby jednym wielkim „portretem artysty z Młodością”. Bynajmniej jednak nie na zasadzie przeciwstawienia sobie pór życia ludzkiego — wstępującej i zstępującej2. Młodość nie miała tam nic wspólnego z promienną,
witalną mocą, przyjmującą ponętne postaci. Raczej z młodością podobną ciemnej, nieznanej sile, która bełkocąc niezrozumiałym językiem wdziera się w uporządkowany
świat i zastany porządek niweczy. Pełen trwogi „niemy krzyk” — jak określała twórczość Sempolińskiego Elżbieta Wolicka — współbrzmiał z niegotowym, bulgocącym
skowytem tego języka. Obrazy Sempolińskiego właśnie ową niesioną przez młodą
sztukę „ciemność i nicość” unaoczniały. W tym wszystkim artysta ten pozostawał
wierny „suwerennej krainie sztuki”, choć nie była ona bynajmniej Arkadią. Przeciw1

Relacja profesora Jacka Sempolińskiego ze studentami warszawskiej ASP, z których żaden
nie stał się jego „uczniem” w potocznym rozumieniu, a także szczególna konfrontacja „stary
mistrz — młodzi uczniowie” warta jest osobnego namysłu. Ich punktem wyjścia mogłyby
być rozważania George’a Steinera, zob. idem, Nauki mistrzów, przeł. J. Łoziński, Poznań 2007.
2
Na takiej konfrontacyjnej zasadzie oparta była konferencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, z której materiały zostały następnie wydane w tomie Fundacji pt. Starość i młodość w nauce, Wrocław 2001. Dominująca tam perspektywa socjologiczna okazuje się jednak mało przydatna do analizy zjawisk artystycznych.
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Ilustracja 1. Jacek Sempoliński, Czaszka, 1990, Autoportret — Brazylia, 2001, fot. Jerzy Sabara,
kol. pryw.
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nie, jawiła się jako dziedzina niebezpieczna, mroczna, niepojęta, w której czasem udaje się lęk zażegnać: obrazem, słowem, dźwiękiem.
W ostatnich — jak już teraz wiemy — kilkunastu latach życia, wchodząc w jego
ósmą dekadę, artysta nagle zmienił swą sztukę. Pozostając sobą, odwrócił ją radykalnie. Milkliwy i nieskory do wynurzeń, lecz gdy trzeba doskonale ujmujący rzecz
w słowa, sam tę przemianę najlepiej określił. W prowadzonych przez Katarzynę Janowską i Piotra Mucharskiego telewizyjnych Rozmowach na nowy wiek przełamał dotychczasową hierarchię, negując własne podstawowe przekonanie, że „sztuka jest
wartością samą w sobie i stoi ponad życiem”. Mówił wtedy: „Wierzyłem, że taki jest
porządek rzeczy, według tego wskazania żyłem i właściwie dopiero dwa lata temu
mi się odmieniło [...]: teraz wiem, że życie stoi wyżej niż sztuka. Celem artysty jest
żyć od urodzenia do śmierci i nie ma innych celów”. Z kolei na pytanie, czy wystarczy więc zanurzyć się w życiu, odpowiadał:
Wystarczy. Nie jest to łatwe, bo dojrzałość i kultura są siłami, które nas od życia
oddzielają. Kultura może być jednak źródłem niezatrutym, jeśli podchodzimy do
niej z odczuciem, że coś poza nią istnieje, a ona jest tylko odblaskiem. Są dzieła kultury, w których jest obecne echo pierwotnej nicości, chaosu i wtedy owo praźródło
z nich emanuje [...] Poszczególni artyści przybliżają się do węzła sprzeczności: między źródłem życia a kulturą, źródłem życia a twórczością, źródłem życia a sztuką3.

Na powstające wtedy obrazy wdarły się, jakby właśnie z praźródeł życia czerpane, elementarne barwy ognia i krwi: czerwienie, oranże, żółcie. Z nich wyłaniały
się — od dawna w sztuce malarza nieobecne — postacie i twarze. Gwałtowny zwrot
w twórczości Sempolińskiego wiódł bowiem ku człowiekowi, ku cielesności, świętej i ludzkiej jednocześnie. Skłębione, niespokojne linie kreśliły kształty ciał nagich,
bez głów i kończyn, ekstatycznych, męczeńsko rozpiętych, a zarazem pełnych erotycznego żaru. Drgających cierpieniem i pożądaniem. Dokumentując skierowaną ku
życiu przemianę samymi obrazami, artysta na malowane przed laty martwe, trupie
Czaszki rzucał żywiołowe, gorące plamy Autoportretów czy Genitaliów. Jakby silnym
tchnieniem w wystygłym popiele rozniecał płomyki ognia. Wracając do dawnych
płócien, nie zamalowywał ich, lecz bezwzględnie w nie ingerował. Ożywiając je na
nowo, malarsko manifestował przekonanie, że „życie stoi wyżej niż sztuka”. Staro–nowe obrazy stawały się istnym palimpsestem, życiowym codex rescriptus samego artysty, zapisem przejścia sprzecznego z naturalnym porządkiem — przejścia
od martwoty do witalności. Unaocznionym fenomenem odrodzenia. Zobrazowaną
ewangeliczną prawdą o ziarnie, które obumiera, by dać nowe życie.
W ostatnich latach życia Jacka Sempolińskiego pojawiły się znów inne, zaskakujące obrazy. Białe, prawie nieskalane, o widocznym grubym splocie płótna. Przecinały je linie mocno kreślone na jaśniejącej bieli. Kreślone jednym ruchem. Jednym
pociągnięciem pędzla, na ile starczy farby, która to ocieka, to jej resztki wcierane
są siłą. Owe linie — co było zupełną nowością w malarstwie Sempolińskiego — są
czytelnymi znakami. Te znaki to litery i cyfry. Litery łacińskie i hebrajskie, cyfry
arabskie. Bardziej lub mniej wyraźne, ale rozpoznawalne.

3

Rozmowy na nowy wiek, K. Janowska, P. Mucharski, TVP I, zapis rozmowy w książce: eidem,
Rozmowy na nowy wiek, t. 1, Kraków 2001, cyt. za J. Sempoliński, Władztwo i służba. Myśli o sztuce, oprac. M. Kitowska–Łysiak, Lublin 2002, s. 368.
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Jacek Sempoliński, uparcie, samotnie „podążając korytem rzeki wstecz”, raz
jeszcze dokonał zwrotu. Nie po to, by podążyć z jej nurtem, lecz by wciąż przedzierać się przeciw prądowi. Jego „niemy krzyk” uległ artykulacji. Artykulacji podstawowej, chciałoby się rzec z elementarza wziętej: litery i cyfry. Wyraziście wybijają
się wśród nich powtarzane duże, zamaszyste cztery cyfry: 1927. To 1927 rok — data
urodzin artysty. „Cyfra, z której ześlizguje się wyobraźnia”4.
Przemieniając swoją sztukę, osiemdziesięcioletni Jacek Sempoliński dołączył do —
nie tak licznego — grona artystów różnych epok, których twórczość w późnych latach nie tylko trwa, lecz zmienia się i potężnieje. Ich życie, owocujące pełnią w starości, toczy się jakby wbrew naturze, wbrew oczywistemu biologicznemu porządkowi.
Późna starość okazuje się bowiem ich „latami urodzajnymi”. Nie chodzi tylko o samo
zjawisko długowieczności. Długowieczni artyści — jakkolwiek różni — każą myśleć
o odwróceniu naturalnego porządku rzeczy, o życiu toczącym się „wbrew naturze”,
o życiu, które miast z wiekiem gasnąć, coraz silniej się rozpala. Ich patronem mógłby
być osiemdziesięcioletni Platon, który najważniejsze dzieła tworzył u schyłku życia.
Egzystencjalny paradoks?
Co z tym absurdem teraz począć mam —
Serce, stroskane serce — z tą karykaturą,
Z moją starością? Tak jest przyczepiona
Do mnie, jak ciężar do psiego ogona.
A nigdy bardziej namiętną i górną
Nie żyłem wyobraźnią, nigdy wzrok i słuch
Na niemożliwość bardziej nie czekały
(tłum. Cz. Miłosz)

— by przytoczyć fragment z Wieży Williama Butlera Yeatsa, którym Ryszard
Przybylski otwiera swą Baśń zimową. Esej o starości5.
A przecież „żyjąc tracimy życie” — jak Maria Janion zatytułowała swą książkę,
poświęconą „niepokojącym tematom egzystencji”6. Odwołując się do opowiadania
Honoré Balzaca Jaszczur, Janion wyznaje: „Teraz, na starość widzę, że właściwie stale
zajmowałam się dziwnym, tajemniczym, nierozwiązywalnym problemem Jaszczura”. Bohater tego opowiadania, o anielskim imieniu Rafael, zgrany w szulerni i bliski samobójstwa, trafia do dziwnego, mefistofelicznego starca–antykwariusza, który
proponuje młodzieńcowi osobliwy pakt nazwany „opóźnionym samobójstwem”.
Ofiarowuje mu talizman — wyprawioną skórę jaszczura, który staje się „złowrogim symbolem losu”. Dzięki niemu wszystkie życzenia młodego człowieka będą się
spełniać, ale kosztem jego własnego życia. „Za każdym pragnieniem skurczę się jak
twoje dni” — głosi arabski napis na cudownej skórze. Maria Janion zauważa: „Nie
każdy ma przed sobą obraz swego życia w postaci dziwnego hieroglifu — obraz
kurczenia się życia, choć każde życie się kurczy. Czarodziejska skóra staje się widomym znakiem pochłaniania życia przez życie. Balzac mówi, że pragnienie jest
zawsze skierowane przeciwko sobie, bo przeciw własnej możliwości istnienia”7.

4

Określenie Czesława Miłosza
R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998, s. 14.
6
M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 5 nn.
7
Ibidem, s. 7.
5
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Ilustracja 2. Jacek Sempoliński w Suﬀczynie, 1946, fot. nieznany, archiwum Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa

Ilustracja 3. Jacek Sempoliński w Nieborowie, 2012, fot. C. Janusz Moniatowicz, 2012, dzięki
uprzejmości autora
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To, co fascynuje, gdy patrzymy na bieg życia i twórczości dzisiejszych „starych
mistrzów”, to sytuacja, w której ich „cudowny talizman życia” się nie kurczy, lecz
rozrasta. Przywołana w niniejszym tekście późna twórczość Jacka Sempolińskiego
nie jest wcale odosobnionym przykładem eksplozji twórczej siły w późnych latach
życia. Zarówno historia sztuki dawnej (Tycjan, Rembrandt), jak i współczesnej
(Louise Bourgeois, artystka, która mając 70 lat weszła w świat sztuki, by wielkie
dzieła tworzyć po dziewięćdziesiątce) pozwala śledzić ten fenomen w ciągu wieków. Parafrazując słowa Marii Janion, można powiedzieć, że twórcze pragnienia
tych artystów nie kierują się przeciwko sobie — słabnącemu i gasnącemu — lecz
odwrotnie, zdają się wzmagać siły witalne, dodawać wigoru, powiększać magiczną
tkankę życia. Balzakowski bohater podejmuje coraz bardziej dramatyczne starania,
aby zużywać jak najmniej życia, wyzbyć się wszelkich pragnień, wegetować jak roślina, wreszcie już tylko zapaść w narkotyczny sen — byle zaoszczędzić choć trochę
wyznaczającej wymiar egzystencji jaszczurczej skóry, byle dłużej żyć. Wspomniani
artyści z kolei zdają się nowe połacie takiej magicznej skóry wydzierać, wciąż rzucając życiu wyzwanie, nie stroniąc od pragnień i pożądań.
„Lepiej o starości nie pisać i zadowolić się tym, że odbijałem się niejako od niej,
wbrew niej dotykając dotykalne formy, niby dojrzały Cézanne”8 — pisał Czesław
Miłosz. Lecz — co może wydawać się paradoksalne wobec współczesnego spadku
wartości starości, eufemistycznie nazwanej „trzecim wiekiem”— pisze się o niej nadspodziewanie wiele. W 1970 r. Simone de Beauvoir we wstępie do swego słynnego
eseju Starość dowodzi, że nie da się napisać historii starości9. Lecz już kilkanaście lat
później Philippe Ariès, autor znanej także i u nas książki o umieraniu10, przewidywał
rychły rozkwit popularności tego tematu: „Teraz będzie wiele prac na temat starych
ludzi: już je rozpoczęto. I sadzę, że jeśli ktoś wkroczy na ten ugór, pójdzie za nim uniwersytecki kombajn i wkrótce powstanie cała biblioteka dzieł o starości”11. Przyczyn
dzisiejszego zainteresowania starością nie trzeba szukać, dość spojrzeć wokół na dramatyczne starzenie się europejskich społeczeństw. Kombajn więc ruszył, przynosząc
m.in. podstawowe dzieło Georges’a Minois Historia starości12, ukazujące stosunek do
starości (raczej właśnie ten problem niż dzieje wyodrębnionej grupy społecznej) od
antyku „do pierwszych emerytur”. Z bezliku zebranych tam informacji wyłania się
obraz ambiwalentny, w którym wszakże przeważa lęk i niechęć wobec starości, wynikające chociażby z nieuniknionego przeciwstawienia jej otoczonej promienną, witalistyczną aurą młodości, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Może
tylko deprecjacja starych kobiet, która płynie z najbardziej elementarnej opozycji
płodności i bezpłodności, jest bezlitośnie niezmienna. Ale — jak pisze Georges Minois:
Wszystkie społeczeństwa niezależnie od przyjętej postawy obawiają się starości.
Usiłują odpędzić ją za pomocą rytuałów odrodzenia. [...] Niezależnie od tego,

8

Cz. Miłosz, Rok myśliwego, cyt. za R. Przybylski, op. cit., s. 12.
S. de Beauvoir, Starość, przeł. Z. Styszyńska, Warszawa 2011, s. 13–17.
10
P. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992.
11
Idem, Une histoire de la vieillesse?, „Communication” 37, 1983, s. 94.
12
G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995
(I wyd. franc. 1987). Obok innych licznych późniejszych opracowań zob. szczegółowe syntezy: Old Age from Antiquity to Post Modern, eds. P. Johnson, P. Thane, London 1998; The Long
History of Old Age, ed. P. Thane, London 2005 (bogaty materiał ikonograficzny); A History
of Old Age, ed. eadem, Oxford–New York 2005.
9
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czy starców zabija się czy też darzy się ich szacunkiem, czy są porzucani, czy
otoczeni opieką, nikt nie chciałby być na ich miejscu. Obawa przed starością —
dramatem zarówno osobistym i społecznym — jest jednakowo silna zarówno
w społeczeństwach pierwotnych, jak i w naszej współczesnej cywilizacji. Na tę
budzącą lęk i tajemniczą dolegliwość jedno tylko lekarstwo może być naprawdę
skuteczne — jest nim wieczna młodość; reszta to półśrodki. Ludzkość szuka tego
lekarstwa od początku swego istnienia. Od zarania dziejów ludzkości starość jest
jedyną naprawdę nieuleczalną chorobą; bezradni ludzie mogą się tylko starać
uśmierzać ból13.

Czy sztuka byłaby aż jednym z tych „rytuałów odrodzenia”? Czy tylko półśrodkiem uśmierzającym ból istnienia? Czy maksyma Ars longa, vita brevis przypomina bardziej o długowieczności sztuki czy o krótkości życia? Czy bardziej mówi
o trwaniu czy o przemijaniu? To za wielkie pytania, aby tu podejmować próbę
odpowiedzi, które nawet jeśli są, to na pewno nie mogą być jednoznaczne. Pytania takie nachodzą jednak natarczywie, gdy spoglądamy na twórczość starych
i bardzo starych artystów. Może dlatego interesowano się nią znacznie wcześniej,
zanim historycy wzięli starość na swój warsztat. Zjawisku późnej twórczości wielkich artystów poświęcił niegdyś książkę Mieczysław Wallis14. On sam powoływał się na poprzedników, również zaintrygowanych tym fenomenem: Richarda
Hamanna15, Alberta E. Brinckmanna16, Heinricha Lützelera17. Te dawne ujęcia
wskazują jednak, że minął już czas, gdy można było — jak robił to Hamann —
charakteryzować „fazy życia ludzkiego” i, co za tym idzie, fazy twórczości, oraz
przypisywać im określone cechy, rysując je wyraziście niczym na starych, wanitatywnych rycinach, gdzie podjęta przez dziecko wspinaczka nieuchronnie kończy
się starczym upadkiem w grób. Właśnie dzisiejsze badania nad starością wskazują, że dawne społeczeństwa nie dzieliły życia na odcinki, jak to czynimy dzisiaj. Teorie „okresów życia”, które bujnie rozwijały się w średniowieczu, są tylko
abstrakcyjnymi rozprawami, nie stoi za nimi żaden praktyczny podział — pisze
Minois18. Stary człowiek był tylko sędziwym dorosłym. Starzy ludzie nie pojawiają
się w dokumentach jako kategoria społeczna; wtapiają się w tłum nieuchwytnych
jednostkowych przypadków. Chyba — dodajmy — że są ludźmi z jakichś względów znaczącymi, jak chociażby artyści. Lecz to wtedy oni sami i ich dzieło, a nie
ich starość są godne uwagi.
Historia sztuki — czy ta dawna, czy najnowsza — okazuje się dość bezradna
wobec paradoksalnego zjawiska „późnego rozkwitu”19. Nie tylko bowiem wy-

13

G. Minois, op. cit., s. 25.
M. Wallis, Późna twórczość wielkich artystów, Warszawa 1975.
15
R. Hamann, Der Impressionismus in der Leben und der Kunst, Marburg a. d. Lahn 1907.
16
A. E. Brinckmann, Spätwerke grosser Meister, Frankfurt am Main 1925.
17
H. Lützeler, Grundstile der Kunst, Berlin–Bonn 1934.
18
G. Minois, op. cit., s. 15.
19
Na marginesie można zauważyć, iż współczesna historyczna i teoretyczna refleksja
nad sztuką w nieporównanie większej mierze koncentruje się na zjawiskach „schyłku”,
„zmierzchu”, metaforycznie lub dosłownie rozumianej „śmierci” sztuki niż na jej „narodzinach”, początkach czy „rozkwicie” i nie jest to wyłącznie spowodowane odejściem od
ewolucyjnego ujmowania procesów historyczno–artystycznych. Ostatnio na temat odwrotnego procesu — przedwczesnego osuwania się w starość (na przykładzie Olgi Boznańskiej)
14
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myka się ono potocznym ujęciom historii sztuki, które po szesnastowiecznym
żywotopisarstwie odziedziczyły biologiczne schematy rozwoju twórczości: narodziny, młodzieńczy wzrost, dojrzały rozkwit, starczy schyłek. Jest nie tylko
wbrew interpretacyjnym metodom i modelom, ale pojawia się na przekór naszym myślowym, wyrastającym z oczywistego życiowego doświadczenia nawykom. Jego świadectwem pozostają jedynie opisy i puste zaklęcia — o „umyśle
wiecznie młodym i żywym”, o „niewyczerpanej energii”, „zatrzymaniu czasu” — zaklęcia wspomagane częstokroć oświadczeniami samych artystów. Jak
pisała znakomita skądinąd interpretatorka sztuki Sempolińskiego, Aleksandra
Melbechowska–Luty:
Sempoliński jest wciąż młody, może nawet najmłodszy z malarzy polskich; ciągle
odzyskuje czas, a jego rzeczywiste lata, odmierzane przez rytm kalendarza, nie
mają żadnego znaczenia. Ważny jest retour eternel — wieczny powrót do źródeł,
którym można się karmić i który pozwala łączyć to, co odległe, z tym, co dzisiejsze. Dlatego artysta instynktownie zanurza się w przeszłości, odświeża wyobraźnię, przywołuje pamięć niegdysiejszych ludzi, pamięć dawnych uczuć, doznań
i zdarzeń. Z drugiej strony, motoryczną siłą Młodości jest nieustanny ruch, postęp, rozwój, nowe impulsy, pomysły i potrzeby, a także przeobrażenia, Metamorfozy, w których — jakby powiedział etnolog — wyraźnie rysują się jakieś
przejścia, progi i punkty graniczne20.

Tymczasem późna twórczość Jacka Sempolińskiego nie daje się ująć w kategorie
„stylu późnego” czy „stylu starości” — tak, jak próbował charakteryzować Wallis
twórczość starego Michała Anioła czy Tycjana. Nie tylko nie nosi wymienianych
tam cech formalnych „mistrzostwa i licencji” — może z wyjątkiem upodobania do
dużej skali przedsięwzięć. Nie ma wszakże żadnego przesłania „testamentowego”.
Nie ma w niej żadnej Panik vor dem Torschluss (paniki przed zatrzaśnięciem bramy),
każącej ścigać się z upływającym czasem21.
W poszukiwaniu odniesień dla twórczej pracy starych artystów bardziej owocne
wydaje się odwołanie do notatek samego Sempolińskiego:
W dojrzałym wieku „dzieło” jest głównym celem artysty. Później — nie dzieło, a substancja. Przykłady: Rubinstein (u Iwaszkiewicza na koncercie w Rzymie), Pieta Tycjana, Homer Rembrandta, ostatnie kwartety Beethovena. A więc:
mazanie farbą, łażenie po klawiaturze, stawianie nut. Oczywiście, dotychczasowe ramy i rygory są kontynuowane, ale całkiem inaczej — poprzednio raczej „środki” dobierane były do głównego zamiaru dzieła, później zamiar podporządkowuje się substancji. Ona decyduje o sensie i znaczeniu. Poprzednio
bieg tematów (V Symfonia Beethovena), dramatyczne spiętrzenia przetworzeń,
kulminacje. Potem — kojarzenie nut, brzmień, swoboda melodii, niedbałość
„wyglądów”. Najpierw tematy, ikonografia, kompozycja, ścisłość racjonalna
widoczna, rozpoznawalna, zgodność elementów (a więc „bytów” odrębnych),
—pisała Joanna Sosnowska, zob. eadem, Starość, [w:] eadem, Ukryte w obrazach, Warszawa
2012, s. 182–200.
20
A. Melbechowska–Luty, Metamorfozy, [w:] Katalog wystawy. A me stesso. Jacek Sempoliński,
Warszawa 2002, s. 10.
21
M. Wallis, op. cit., s. 174.
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opisanych. Potem jedność ponad elementami, rytmami, tematami, wszystko
stopione w jedno; często lekkość i swoboda (El Greco). Czas. W dojrzałym wieku można „zaplanować” dzieło (Kaplica Sykstyńska, IX Symfonia), bo jest na nie
dużo czasu. Potem jest do dyspozycji tylko dzień dzisiejszy. Tyle nut, ile się dziś
zdąży, tyle farb rozmazanych, ile dziś wyjdzie. Jutro ponowić można pracę, jeśli
będzie jakieś jutro.
W przelocie, w zagadkowym rytmie — albo za szybko, albo za wolno. Starannie albo byle jak, byle było. Tycjan ze świecą w nocy dopadać mógł Piety, by coś
na obrazie rozmazać, co w dzień było „za wyraźne”.
W epoce dzieła istnieje dbałość, odruchowa nawet, by każdy znak był rozumny i „dla” rozumu rozpoznawalny i przyswajalny „w rozumie”. Potem inaczej —
znaki nie są wehikułem niczego „rozumnego”, nie tłumaczą się w sobie, a tylko
przez całość. W dziele element rozumnie łączy się z innym elementem i sygnalizuje wespół z nim coś w obrębie dzieła. Później nic już nie „tłumaczy” dzieła,
rozumne wykracza poza nie, może nawet poza malarstwo. Owa „całość” nie jest
całością dzieła, a daleko większą poza dziełem.
Może być, że niechęć do tworzenia „dzieł” (skoro tyle ich już jest) podsuwa
taki sposób pracy, aby była ona, a nie jej „produkty” (klasyczne, wyodrębnione). Opozycja naturalna wobec produktów: niczego już nie robię, ale z czymś
wiążę życie22.

Podziwiając wnikliwość tych uwag, czynionych w końcu przez niemłodego artystę, nie sposób jednocześnie nie zauważyć, że jego twórczość z ostatnich lat stoi
wobec nich w opozycji. Nie tylko nie czujemy w nich śladu postawy: „niczego już
nie robię, ale z czymś wiążę życie”, przeciwnie — robię, i z tym co robię wiążę życie.
Żadnego też „starczego ogołocenia z wyglądów, przeczucia formy bez troski o jej
«desygnaty»” — które Sempoliński widział w twórczości innego dziewięćdziesięciolatka, Józefa Czapskiego. Widziany z tej perspektywy, osiemdziesięcioletni artysta żył w kulminacyjnej „epoce dzieła”. Swego dzieła.
Może rzeczywiście „lepiej o starości nie pisać” i zadowolić się — jak chciał Miłosz — odbijaniem się od niej i wbrew niej dotykaniem form dotykalnych. Jednakże
osobliwe „zimowe owocobranie”, wyzywające wobec naturalnego biegu rzeczy, nie
daje się z myślenia o sztuce wyeliminować. Zwłaszcza z naszego myślenia, którzy
syceni jesteśmy słowami bardzo starych poetów. To oni wprowadzają nas w starość, w jej „straszność”. Pozwalają poczuć atakujące poczucie bezsensu, absurdu
istnienia, lęku przed nicością. Przybliżają czas nasilających się dolegliwości, upokarzającego niedołęstwa, cierpienia fizycznego i duchowego, które stłumić może tylko
demon acedii.
Starość to:
[...] wydziedziczenie z wszelkiej własności,
Wysuszenie świata zmysłów,
Ogołocenie świata wyobraźni,
Obezwładnienie świata ducha23.

22

J. Sempoliński, op. cit, s. 42 (tekst bez tytułu, 1993).
T. S. Eliot, Burnt Norton, przeł. K. Boczkowski, cyt. za T. S. Eliot, Poezje wybrane, Toruń 2013,
s. 224.

23
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Starość to samotność:
Już nie ma kogo spytać: czy pamiętasz?24
Starość to zboże po młócce. Starość to cela śmierci. „I żadnej baśni o Transcendencji”25.

Jednak gdy próbujemy pojąć zjawisko „późnego rozkwitu” — nic się nie zgadza.
Może tylko jedno: na partyturze jednego z „późnych” kwartetów Beethoven napisał: Muss es sein? — Es muss sein! Co „musi być”? Niezłomne, wbrew wszystkiemu
„czekanie na niemożliwość”.

24

J. Iwaszkiewicz, Do siostry (z tomu Muzyka wieczorem, 1980), cyt. za idem, Urania i inne wiersze, Warszawa 2007, s. 392.
25
R. Przybylski, op. cit., s. 126.
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„Volk ohne Jugend”.
Strach przed starością demograficzną
narodu niemieckiego (a młodością polskiego)
na przykładzie poglądów Friedricha Burgdörfera
Ein Baum, der nicht mehr wächst, wird dürr, er stirbt ab!1

O

wo drzewo z motta jest narodem, a w bardziej ogólnym rozumieniu ludnością zamieszkującą określone terytorium — Rzeszę Niemiecką, która ma już
za sobą okres dynamicznego rozwoju i zaczyna się starzeć demograficznie. Przesłanie z motta brzmi groźnie: w dłuższej perspektywie czasu stagnacja doprowadzi
do degeneracji i śmierci narodu. W tym obrazowym przedstawieniu uwidacznia
się lęk i strach przed przyszłością, mianowicie nowymi warunkami wynikającymi
z kurczenia się podstawy piramidy wieku wskutek postępującego regresu urodzeń
(spotęgowanego jeszcze okolicznościami I wojny światowej), jakże istotnego zjawiska dla pojawienia się dyskursu nad starością w skali makro (zob. wykres 1 i 2).
O fenomenie tym zaczęto rozprawiać, by użyć przenośni, zaglądając częściej do kołysek niż do trumien, bo to właśnie w pustej przestrzeni tych pierwszych „rodziła
się” starość demograficzna. Stanowiła ona przedmiot ożywionej debaty publicznej,
której echa z pewnością nie pozostały bez wpływu na poglądy Friedricha Burgdörfera wyłożone po latach w sztandarowym dziele2 Volk ohne Jugend (Naród bez młodzieży — czytaj: naród starych), w swej treści zadziwiająco zgodnym z działaniami
podejmowanymi przez nazistów celem zapobieżenia rzekomej (przyszłej) degeneracji Niemiec3.

1
„Drzewo, które przestało rosnąć, staje się suche, obumiera!” Cytaty w całym artykule
w przekładzie własnym autora. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin–Dahlem (dalej cyt. GStA PK), I. HA, Rep. 76: Kultusministerium, VIII B, Nr 2009, k. 214v. (inserowany artykuł: Geh. Obermedizinalrat Dr. Krone, Der Geburtenrückgang — eine Zukunftsfrage,
„Die Woche” 18, 4 III 1916, Nr 10, Berlin).
2
F. Burgdörfer, Volk ohne Jugend. Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers.
Ein Problem der Volkswirtschaft — der Sozialpolitik der nationalen Zukunft, Berlin–Grunewald
1934.
3
Zob. R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1994,
s. 282–301.
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grupy wiekowe

Wykres 1. Ludność Niemiec wg płci i wieku w 1910 i 1925 r. (w tys.)
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Nadwyżka stanu ludności w 1910 r. względem 1925 r.
Nadwyżka stanu ludności w 1925 r. względem 1910 r.
Źródło: obliczenia i oprac. własne na podstawie danych European historical statistics, 1750–
1970, ed. B. R. Mitchell, Columbia 1975, s. 37.

Zainteresowanie kwestią postępującego regresu urodzeń osiągnęło swój punkt
kulminacyjny przed wybuchem I wojny światowej; tylko od maja 1912 do lipca
1914 r. w różnych czasopismach pruskich, zarówno o zasięgu krajowym, jak i lokalnym, ukazało się ok. 280 artykułów poświęconych temu fenomenowi4, który
przestał być rozpatrywany w kategoriach zjawiska przejściowego, aczkolwiek nie
4

GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2011: Zeitungsberichte, Drucksachen usw. über den
Geburtenrückgang. Obliczenia własne. Materiał źródłowy dla doniesień prasowych stanowiły ustalenia ministerialne i opublikowane wyniki spisu powszechnego z grudnia 1910 r. oraz
bieżąca statystyka ruchu naturalnego. Na pierwsze miejsce wybijała się funkcja informacyjna
o regresie urodzeń w Niemczech, w poszczególnych regionach czy ośrodkach wielkomiejskich, aczkolwiek zaczęła się też pojawiać refleksja nad skutkami zjawiska w przyszłości, cechująca się jeszcze słabym ładunkiem emocjonalnym. Np.: Keine Soldaten mehr [Żołnierzy już
nie przybędzie], „Tribüne «Erfurt»” 26.6.1912; Religion, Politik und Geburtenrückgang [Religia,
polityka a regres urodzeń], „Die Post” 29.6.1912; Die „aussterbender” Städter [„Wymierający”
mieszkańcy miast], „Berliner Tagesblatt” 22.7.1912; Frauen Deutschlands, ihr habt zu gäberen
[Niemieckie kobiety, macie rodzić], „März” 15.11.1912; Gebärstreik [Strajk urodzeń], „Vorwerts” 7.8.1913.
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grupy wiekowe

Wykres 2. Ludność Niemiec wg płci i wieku w 1910 i 1925 r. (w promilach) ogółu ludności
w danym roku życia
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Źródło: obliczenia i oprac. własne na podstawie danych European historical statistics, 1750–
1970..., s. 37.

budził on jeszcze większego zainteresowania na wschodzie Niemiec — np. w prasie
poznańskiej, gdańskiej czy królewieckiej — to jest na obszarach z wysoką płodnością małżeńską5, młodych pod względem demograficznym. Nie oznaczało to bynajmniej braku zainteresowania tymi obszarami ze strony rządu pruskiego, a konkretnie członków ministerialnego zespołu powołanego do zbadania zjawiska regresu
urodzeń. Stojący na czele tego organu dr Kirchner podczas obrad izby niższej pruskiego Landtagu (Haus der Abgeordnete) w lutym 1913 r., podsumowując swe wystąpienie, zwrócił uwagę, że zjawisko nierównomiernego przestrzennie spadku liczby urodzeń, a tym samym starzenia się ludności, zagraża utrzymaniu niemieckości
na wschodnich obszarach, przede wszystkim w rejencji opolskiej i prowincji poznańskiej6. Jego wystąpienie zostało przyjęte z wesołością i obdarzone niewybredną

5

GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2001: Verhandlungen der Staatsregierung über die gegen
den Geburtenrückgang zu treﬀenden Massnahmen [Zestawienia dzietności kobiet (bez panien) w poszczególnych rejencjach Prus], nlb.
6
GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 1998: Haus der Abgeordneten, 127. Sitzung, 7 II 1913,
s. 10914 (stenogram posiedzenia).
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uwagą na temat polnische Kaninchen (polskie króliczki), których zdolności rozrodcze — zdaniem pewnego deputowanego — nie powinny były zagrozić interesom
państwa.
Postępujący od początku XX w. spadek liczby urodzeń początkowo próbowano
tłumaczyć degeneracją biologiczną, pewną utratą sił witalnych — jak u człowieka,
który po osiągnięciu dojrzałości zwolna zaczyna się starzeć i staje się mniej sprawny.
Szybko jednak zauważono, że zdolność rozrodcza i częstość kontaktów seksualnych
wcale nie zmalały, a tylko (i aż) w wymiarze masowym zmieniło się podejście do
spraw związanych z posiadaniem dzieci. Liczba wydawanego na świat potomstwa
w coraz większym stopniu była związana ze świadomym zachowaniem rodziców
i wychodzącym mu naprzeciw upowszechnieniem się środków antykoncepcyjnych,
dalej zaś rozwojem tzw. postnatalnej kontroli urodzeń (sztuczne poronienia, aborcje)7. Takie też oficjalne stanowisko przyjęła pruska Deputacja Naukowa ds. Zdrowia na posiedzeniu październikowym w 1911 r.8 Przed wybuchem wojny przewagę zdobył pogląd, że regres urodzeń, pierwsza przyczyna starzenia się ludności,
wpisany jest w rozwój cywilizacyjny Zachodu, tym bardziej że najpierw pojawia
się tam, gdzie występuje pewien poziom zamożności, gdzie ludzie nie żyją aż tak
dniem dzisiejszym, lecz częściej wybiegają w przyszłość, myśląc w kategoriach racjonalnej ekonomii9.
Wybuch I wojny światowej i jej długie trwanie, skutkujące także wielką wyrwą
w poziomie urodzeń, przyczyniły się do postrzegania interesującego nas zjawiska w kategoriach zagrożenia, jednego z najpoważniejszych problemów rzutujących na
przyszłość niemieckiego narodu, którego zdolność obronna, według danych Pruskiego Krajowego Urzędu Statystycznego (Preussisches Statistisches Landesamt),
miała ulec widocznemu obniżeniu już w 1928 r., pomijając tu bieżące straty w liczbie żołnierzy frontowych10. Sprawujący władzę brali również pod uwagę sytuację
ludnościową głównego rywala, to jest Francji, której populacja była najbardziej

7

Ibidem, k. 122–122v.: Bericht über die amtliche Versammlung der Medizinalbeamten des
Regierungsbezirks Stade am 5. Oktober 1912. W ankiecie 60% lekarzy z rejencji Stade, którzy
udzielili odpowiedzi, zauważyło wzrost liczby poronień, jeszcze większa część potwierdziła
wzrost liczby aborcji, ale nie tak istotny z punktu widzenia ograniczania liczby dzieci jak
obrót i zastosowanie środków antykoncepcyjnych, rozpowszechnianych także wśród ludności wiejskiej. Ich kolportażem zajmowała się cała masa agentów i domokrążców; mówiło się
wręcz o rozwiniętym przemyśle, którego głównym klientem miała stać się młodzież. Produkty były reklamowane w prasie, szczególnie w dużych miastach, ale zdarzało się, że również w wydawnictwach branżowych: np. w przeglądzie rolniczym lub kolejowym. Broszury
reklamowe wysyłano do domów. W dużych miastach działali licznie Pfuscher i Pfuscherinen,
wykonujący tzw. skrobanki. Środki antykoncepcyjne wystawiano w witrynach zakładów fryzjerskich, drogerii, sklepów z papierosami czy rękawiczkami. Kupowane były chętnie, przy
czym rzecz nie była jakimś lokalnym wyjątkiem.
8
Ibidem, k. 60v.–61: Bericht über die Verhandlungen der Erweiterten Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen in der Sitzung vom 25. Oktober 1911 (druk w: „Vierteljahrsschrift
für gerichtliche Medizin und öﬀentliches Sanitätswesen”, 3. Folge, XLIII, 1. Supplementheft,
Berlin 1912, s. 66–67).
9
GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2011, k. 254v.–255 (inserowane: H. Rohleder, Der Geburtenrückgang — eine Kulturfrage. Nach einem zu Leipzig am 11. Februar 1913 gehaltenen Vortrage, Berlin
1913).
10
GStA PK, I. HA, Rep. 151, Finanzministerium, IC, Nr 9072, k. 227–227v.: Staatsministerium
an Seine Majestät den Kaiser und König, Berlin, 11 V 1917.
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zaawansowana w transformacji demograficznej, podlegała najwcześniej procesowi starzenia się (zob. tabela 1 i kartogram 1) i odznaczała się stagnacją w rozwoju:
w niektórych latach liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Słabszy potencjał
militarny przeciwnika, wynikający przede wszystkim z powolnego, acz długotrwałego regresu urodzeń, był ważną przesłanką w Niemczech do podjęcia działań na
niwie polityki ludnościowej. Dla niektórych konserwatywnych umysłów starzejący
się Francuzi stali się symbolem hedonistycznej dekadencji — mającej objawiać się
np. przedkładaniem przyjemności seksualnych ponad obowiązek wychowywania
dzieci — a zatem wrogiem, z którym należało walczyć, m.in. w imię obrony tradycyjnej (rzekomo wielodzietnej) niemieckiej rodziny przed zgubnym wpływem
materialistyczno–maltuzjańskiej cywilizacji znad Sekwany. Zdaniem dra Hermanna Paulla, niezwiązanego z rządem w Berlinie, Francuzi nie powinni się byli
dziwić, że nie odnoszą większych sukcesów w zakresie polityki ludnościowej, że
nadal starzeją się demograficznie, skoro kierują się wyłącznie przesłankami natury
gospodarczej, gdy tymczasem trzeba sięgnąć głębiej, tj. do wartości patriotycznych
i etycznych, by zapobiec postępowi ograniczania liczby urodzeń. Posłużenie się
pierwiastkami duchowymi11 — kontynuował dr Paull — powinno zapewnić należytą Kinderproduktion, a tym samym odmłodzić populację Niemiec, którym w razie
wygranej wojny wcześniej czy później przyjdzie się zmierzyć ze słowiańskimi „hordami”12, dodajmy — młodymi demograficznie, o wysokim przyroście naturalnym,
będącymi w fazie eksplozji ludnościowej13.
W oficjalnej retoryce wojennej, zawierającej odmianę przez przypadki słowa ‘obowiązek’, ponownie akcentowano prosty podział ról płci: mężczyźni mieli przelewać
krew za ojczyznę, kobiety zaś rodzić, by dostarczyć rekruta, który stanie na straży
państwa, a w szerszym znaczeniu — cywilizacji, jeśli nie zachodniej, to kręgu germańskiego. Podejście tego rodzaju, wpisujące się w męski sposób myślenia o wojnie,
przedmiotowo traktowało kobiety, na co w styczniu 1916 r. zwrócił uwagę publicysta
„Die Welt am Montag”. Jego zdaniem:
[...] mężczyźni mylą się, sądząc, że podobnymi argumentami mogą wpłynąć na
większość kobiet. Minęły czasy, kiedy kobiety godziły się z rolą maszynek do rodzenia. Kobiety chcą być matkami nie dla wypełnienia państwowych czy militarnych funkcji, lecz dla nierozerwalnie związanego z tym macierzyństwa. Burzy się
11

Szerzej na temat kulturowych uwarunkowań wojny zob.: M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka
wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996, s. 92–112.
12
GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2009, k. 106–109v. (druk: H. Paull, Die neue Familie. Ein
Beitrag zum Bevölkerungsproblem, [w:] Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften, E. Jäckh (Hg.),
Stuttgart–Berlin 1916, H. 70).
13
GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2012, k. 90–92v. (druk: K. Oldenberg, Slawische Gefahr,
„Das Neue Deutschland” 4, 19 II 1916, Nr 17/22). Karl Oldenberg ukazał dynamikę wzrostu
ludności Rosji, której populacja, szacunkowo między 1897 a 1913 r. wzrosła o 42 mln (przeciętnie rocznie o 2,6 mln). Ale i ludność słowiańska, jak dostrzega, nie była „odporna” na
spadek liczby urodzeń. W południowej Rosji od początku XX w. rozpowszechniła się praktyka zapobiegania i przerywania ciąży (jako przykład podaje miasto Elizabetsthgrad, czyli
Jelizawietgrad, obecnie Kirowohrad na Ukrainie). Także chłopi estońscy z powodzeniem stosowali francuski system rodziny typu 2+2. Trzeba jednak pamiętać, że na wschodzie Europy
wysokiej rozrodczości towarzyszyła dość wysoka umieralność, szczególnie wśród najmłodszych dzieci, często z powodu złego odżywiania czy pracy matek w polu i innych przyczyn,
a sytuacja w grupie dorosłej ludności także nie wyglądała najlepiej.
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Tabela 1. Liczba osób starych w wieku 60 lat i więcej na 1000 dzieci w wieku poniżej 15 lat
(tzw. indeks starości) w państwach europejskich ok. 1900 i 1930 r.
Państwo

Ok. 1900

Ok. 1930

Anglia i Walia

228

485

Austro–Węgry, Austria

236

511

Belgia

299

513

Bułgaria

209

219

×

376

289

393

×

583

Finlandia

238

337

Francja

495

629

Grecja

162

279

Hiszpania

270

296

Irlandia Północna

×

493

Jugosławia

×

238

Litwa

×

341

Luksemburg

×

402

Łotwa

×

547

Niderlandy

264

309

Niemcy

224

461

Norwegia

309

407

×

232

283

300

Republika Irlandii

×

507

Rosja

x

179

Rumunia

132

204

Serbia

109

×

Szkocja

230

418

Szwajcaria

299

438

Szwecja

367

517

Węgry

213

354

Włochy

279

363

×

364

Czechosłowacja
Dania
Estonia

Polska
Portugalia

Wolne Miasto Gdańsk

Źródło: obliczenia własne na podstawie European historical statistics..., s. 29–54; Statistical Year–
Book of the League of Nations, Geneve 1938, s. 28, 30; Annuaire Statistique de la Lithuanie 1932,
Kaunas 1933, s. 10.
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Źródło: oprac. własne na podstawie danych w tabeli 1.

Kartogram 1. Indeks starości w państwach europejskich ok. 1930 r.
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w nich to co dobre, gdy słyszą, jak mężczyźni nawołują je: w przyszłości powinniście wydawać więcej dzieci na świat, aby państwo mogło jeszcze więcej wysyłać
żołnierzy na front. Są wystarczająco wykształcone [staatsbürgerlich], by wiedzieć,
że ogromne straty w sile narodu, które niesie ze sobą wojna, w czasach pokoju
zostaną możliwie najlepiej wyrównane14. Nie godzą się zatem na używanie ich
w męskiej polityce jako środka do osiągnięcia celu15.

Z wypowiedzi tej jasno wynika, że procesy świadomościowe były już na tyle zaawansowane, iż postrzeganie regresu urodzeń nie mogło pod wpływem propagandy ulec zasadniczej zmianie; starzenie się populacji musiało dalej postępować, tym
bardziej że na drogę świadomego macierzyństwa wchodziły kobiety (czy małżonkowie) z coraz to niższych, liczniejszych warstw społecznych, w których dyfuzja
nowych zachowań, z racji „nadrabiania zaległości” względem sytuujących się wyżej w hierarchii społecznej, postępowała o wiele szybciej i stanowiła też — o czym
w źródle się nie mówi — pewien wyraz dopasowania do malejącej umieralności
wśród najmłodszych dzieci. Zdaniem przyglądających się na bieżąco rozwojowi sytuacji zasadniczy problem ludnościowy, mówiąc opisowo, polegał na tym, że teoretycznie spadek liczby zgonów nie mógł osiągnąć poziomu zera (nieśmiertelność),
podczas gdy spadek liczby urodzeń — tak. Możliwe przecież było wyobrażenie
sobie, że ludzie w końcu przestaną się w ogóle rozmnażać lub, w wariancie mniej
skrajnym, małżonkowie czy „samotne” matki będą z reguły zainteresowani wydaniem na świat tylko jednego dziecka (brak zastępowalności pokoleń), że w imię
zaspokojenia własnych aspiracji wraz z postępującym dobrobytem16 dojdzie do postarzenia i liczebnego skurczenia się populacji, a nawet do samounicestwienia rasy
(Rassenselbstmord).
Przegrana w I wojnie światowej, okupiona stratą poległych, utraconych i nienarodzonych obywateli17 wzmogła defetystyczne nastroje w Niemczech. W tych
okolicznościach zainicjował na szerszą skalę działalność naukowo–publicystyczną
Friedrich Burgdörfer (1890–1967), który po latach w swym najsłynniejszym dziele,
jako motto do jego drugiego wydania, umieścił fragment przemówienia kanclerza,
Adolfa Hitlera: „Deutschland darf nicht enden mit uns. Deutsches Leben darf nicht
versiegen”18. Dla F. Burgdörfera głównym wrogiem wewnętrznym Rzeszy było —
jak zobaczymy — starzenie się ludności wskutek regresu urodzeń. Ukazanie tego
„przeciwnika” i plan jego pokonania za pomocą odpowiednich środków stały się
motywem przewodnim jego twórczości, łatwej w odbiorze, aczkolwiek niosącej

14
O ile po wojnie niemiecko–francuskiej w latach 1870–1871 już w 1874 r. wystąpiła z nadwyżką rekompensata poniesionych strat w liczbie ludności, o tyle po I wojnie światowej do
podobnego zjawiska nie doszło.
15
GStA PK, I. HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2012, k. 46 (druk: Königskinder — Proletarierkinder, „Die
Welt am Montag” 10 I 1916).
16
GStA PK, I HA, Rep. 76, VIII B, Nr 2008, k. 96–98 (Do ministra spraw wewnętrznych, dotyczy zapytań odnośnie do spadku płodności w Berlinie — list praktykującego lekarza w Berlinie, 21 XII 1912).
17
Zob. szerzej: K. Oldenberg, Der Bevölkerungsverlust im Weltkrieg. Ein Literaturbericht, „Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche” 49,
1925, H. 3, s. [589–651].
18
„Nie można pozwolić, żeby Niemcy skończyły się wraz z nami. Nie można pozwolić na
pokonanie niemieckiego żywiołu”. Cyt. za F. Burgdörfer, Volk ohne..., s. XIII.
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ukryte, niebezpieczne treści. O Volk ohne Jugend Florence Vienne wyraziła się, że:
„nie jest ani dziełem geniuszu, ani dziełem szaleństwa nazistowskiego. Jest emblematem nowego dyskursu, który pojawił się w świecie zachodnim w pierwszych
dziesięcioleciach tego [XX — D. C.] stulecia”, dyskursu, w którym wykorzystano
nowe narzędzia badawcze w dziedzinie płodności, reprodukcji i starzenia się w odniesieniu do populacji rozpatrywanej w kontekście rasy19. Niech i tak pozostanie,
pamiętając jednakże, co podziela cytowana autorka, że ów emblemat wywarł silny
wpływ na ówczesnych przywódców nazistowskich i inteligencję niemiecką, odbiwszy się też pewnym echem w Polsce20.
Początki działalności pisarskiej Burgdörfera przypadają na 1910 i 1911 r. W pierwszych artykułach zajął się on zagadnieniami demograficznymi potencjału militarnego Niemiec, by rozszerzyć tematykę publicystyczno–badawczą o sprawy rodziny
widziane w szerszym kontekście polityki ludnościowej. Tej ostatniej poświęcił pierwszą książkę21. Zainteresowanie problematyką rodzinną wiązało się także z działalnością społeczną Burgdörfera w Związku Rzeszy na rzecz wielodzietnych Niemiec
i ochrony rodziny (Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze der
Familie e.V.), który jednakże nie znalazł większego wsparcia ze strony władz republiki weimarskiej. W 1921 r. Burgdörfer podjął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym w Berlinie (Statistisches Reichsamt). Pełnił tam znaczące funkcje. W latach
1929–1939 kierował wydziałem ds. ludności, przedsiębiorstw, rolnictwa i kultury,
mając ważny udział w przygotowaniu trzech nowoczesnych międzywojennych
spisów ludności, co także warunkowało jego uwikłanie w działania godzące w ludność żydowską. W 1939 r. przejął schedę po prof. Friedrichu Zahnie i objął stanowisko dyrektora w Bawarskim Urzędzie Statystycznym. Czynnie wspierał reżim
19

F. Vienne, Une science de la peur. La démographie avant et après 1933, Frankfurt am Main 2006,
s. 22.
20
Zob. I. Czuma, Polityka ludnościowa III Rzeszy, Lublin 1939, passim. W ogólną atmosferę
dyskusji, w zupełnie odmiennym tonie od Ignacego Czumy, wprowadza felieton Tadeusza
Żeleńskiego (Boya) pod tytułem Błogosławieństwo boże (pierwodruk: Piekło kobiet, Warszawa
1930), z którego wyjmijmy pewien fragment: „[...] można powiedzieć, że nadmiar materiału
ludzkiego potrzebny jest dla wojny, którą... sam stwarza. Czy może być bardziej barbarzyńskie głupstwo? [tzn. polityka pronatalistyczna — D. C.]. Regulowanie zatem przyrostu ludności, o którym wszędzie jest coraz głośniej, byłoby potężnym czynnikiem pacyfistycznym.
Obrońcy ruchu «regulacyjnego» w Niemczech z naciskiem akceptują tę jego rolę. Na to wystarczyłoby jedno: wzajemne porozumienie się dla dobra ludzkości. Tak jak jest, jedni boją
się komicznie płodności drugich: Francuzi Niemców, Niemcy Polaków i w ogóle Słowian...
Ale i tutaj panuje bezmyślność. Każdy kraj liczy urodzenia i przechwala się ich statystyką;
i my się chwalimy ową «króliczą płodnością» Polaków, o której Niemcy mówią z nienawiścią, a Francuzi z rozczuleniem. «Parle–vous de votre natalité» (Mów pan nam o waszej liczbie
urodzeń) — mówił do mnie w czasie mego literackiego objazdu po Francji każdy stary generał, ściskając mi dłoń z rozczuleniem i podziwem, tak jak bym ja był bożkiem płodności
we własnej osobie; ale nie pytano o «notre mortalité», o śmiertelność tych młodych królicząt!”
Cyt. za T. Żeleński (Boy), Błogosławieństwo boże, [w:] Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki,
oprac. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1985, s. 275–276. Zob. też na temat świadomego macierzyństwa: K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003, s. 44–48, 100–101. W dwudziestoleciu międzywojennym spadek rozrodczości postępował także w Polsce, ale nie tak intensywnie jak w Niemczech (Mały
rocznik statystyczny 1939, s. 42–43).
21
F. Burgdörfer, Das Bevölkerungsproblem, seine Erfassung durch Familienstatistik und Familienpolitik, München 1917.
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narodowosocjalistyczny. Wszedł do komitetu ekspertów zajmujących się polityką
demograficzną i rasową (Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs– und Rassenpolitik), działającego przy ministrze spraw wewnętrznych. Doradzał także NSDAP
i SS w rzeczonych dziedzinach polityki, będąc także zaangażowanym w przygotowanie „ustaw norymberskich”. W 1937 r. wstąpił w szeregi NSDAP i otrzymał tytuł
honorowego profesora Uniwersytetu w Berlinie, by w grudniu dostąpić „wielkiego
zaszczytu”, to jest rozmowy z Mussolinim, któremu wręczył trzecie wydanie Volk
ohne Jugend22.
Dla wydania Volk ohne Jugend istotne znaczenie miało opublikowanie przez
Burgdörfera w 1929 r. książki poświęconej skutkom regresu urodzeń i walce z tym
zjawiskiem. Wystarczy na niej skoncentrować uwagę, by ukazać główne tezy autora. Zebrany w tej publikacji materiał dowodowy i przedstawione poglądy, w tym
innych badaczy i publicystów, stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych, uszczegółowionych i uporządkowanych rozważań. Podtytuł książki wprost
wskazywał, że chodzi o sprawę najwyższej wagi dla Niemiec23, którą — zdaniem
Burgdörfera — nie zaprzątano sobie głowy24. Wczytując się w treść tej i wielu innych
rozpraw25, można odnieść wrażenie, że jej autor jest właściwym odkrywcą zjawiska, jakby wcześniej związane z nim problemy nie istniały w dyskursie publicznym (zob. wyżej), jakby aktualny rząd nie miał pojęcia o regresie urodzeń i jego
konsekwencjach, gdy tymczasem rzeczy miały się inaczej26, przy czym nie można
odmówić Burgdörferowi jednego, to jest miana apostoła „złej nowiny”, którą konsekwentnie głosił, podkreślając, że „zgrzybiały”, starzejący się naród da się łatwo
pokonać, natomiast rozwijający się już nie, bo ten zawsze się odrodzi27 niczym Feniks z popiołów.
Konstrukt „złej nowiny” opierał się na następujących faktach i założeniach. Na
początku XX stulecia w Niemczech dynamika spadku płodności (liczba urodzeń na
1000 kobiet w wieku prokreacyjnym) była największa w grupie państw europejskich;
tylko w okresie pierwszego dziesięciolecia natężenie zjawiska uległo obniżeniu o jed-

22

F. Vienne, op. cit., s. 19–22.
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang und seine Bekämpfung. Die Lebensfrage des Deutschen
Volkes, seria: Veröﬀentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung, Bd 28, H. 2, Der
ganzen Sammlung 256. Heft, Berlin 1929.
24
Ibidem, s. 5.
25
Obok cytowanej Volk ohne Jugend należy wymienić m.in.: Vom Leben und Sterben unseres
Volkes, seria: Soziale Zeitfragen. Beiträge zu den Kämpfen der Gegenwart, A. Damaschke
(Hg.), H. 88, Berlin 1929; Sterben die weißen Völker? Die Zukunft der weißen und farbigen Völker im
Lichte der biologischen Statistik, München 1934; Aufbau und Bewegung der Bevölkerung. Ein Führer
durch die deutsche Bevölkerungsstatistik und Bevölkerungspolitik, Leipzig 1935; Bevölkerungsentwicklung im Dritten Reich. Tatsachen und Kritik, Berlin 1935; Zurück zum Agrar–Staat? Stadt
und Land in volksbiologischer Betrachtung. Dynamische Grundlinien künftiger deutscher Agrar–,
Siedlungs–, Wohnungs– und Wirtschaftspolitik, Heidelberg 1936; Krieg und Bevölkerungsentwicklung, seria: Politische Biologie. Schriften für naturgesetzliche Politik und Wissenschaft, H. 12,
München–Berlin 1940; Geburtenschwund. Die Kulturkrankheit Europa und ihre Überwindung
in Deutschland, „Beihefte zur Zeitschrift für Geopolitik” 14, 1942.
26
GStA PK, I. HA, Rep. 151, IC Nr 9075, k. 131–131v. (Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt an sämtlichen Herren Staatsminister, Berlin, 14 IX 1928); k. 132–139 (Der Geburtenrückgang in Deutschland, seine Folgen und seine Bekämpfung), a także GStA PK, I. HA, Rep. VIII
B, Nr 2001, k. 375–390.
27
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 16.
23
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Wykres 3. Liczba ludności Niemiec w latach 1925–1975 wg głównych grup wiekowych (prognoza, rzeczywiste dane z 1925)
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Źródło: F. Burgdörfer, Geburtenrückgang..., s. 93.

ną czwartą, osiągnąwszy poziom francuski28. Wprawdzie między 1871 a 1910 r. Rzesza zanotowała wzrost ludności z 41 do 68 mln29 (o 1,3% rokrocznie), ale w następnych latach powojennych tempo przyrostu populacji miało osłabnąć, a na przełomie
lat 60. i 70. XX w., według prognozy, wejść w fazę stagnacji, o ile nie regresu, co było
równoznaczne z postępem starzenia się ludności30 (zob. wykres 3). Przepowiadany
rozwój sytuacji w głównej mierze uwarunkowany był „negatywnymi” tendencjami w ruchu urodzeń, głównie dlatego, że zawarcie związku małżeńskiego w coraz
większym stopniu przestawało być równoznaczne z założeniem rodziny31, choć sama
instytucja małżeństwa cieszyła się popularnością, można wręcz powiedzieć — zaskakującą, jeśli pod uwagę weźmie się trudne realia pierwszych lat powojennych, które
pod względem politycznym i ekonomicznym — rewolucja, hiperinflacja — nie były
sprzyjające dla założenia rodzinnego gospodarstwa domowego, a w których mimo to
wystąpiła, i to nie tylko pod wpływem rekompensaty powojennej, nadwyżka zawartych związków małżeńskich, nazwana nawet „epidemią ślubów”32.
Mylił się ten — podnosił z naciskiem Burgdörfer — kto brał za dobrą monetę powojenny wysoki, dodatni przyrost naturalny (różnicę między liczbą zgonów i urodzeń),

28

Ibidem, s. 11, 104, 107–108, 114.
Ibidem, s. 10.
30
Ibidem, s. 7, 44, 94, 103.
31
Według Burgdörfera rodzina powstaje wtedy, gdy we wspólnocie małżeńskiej pojawia się
dziecko.
32
Ibidem, s. 17, 20.
29
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bo był on tylko maską przykrywającą rzeczywisty kierunek zmian, złudą mającą swe
źródło, pomijając procesy kompensacyjne, w regresie urodzeń i stratach wojennych33.
Dlaczego? Dlatego, że oba zjawiska wpływały, ale do czasu, na obniżenie się zasobu
zgonów, głównie niemowlęcych i starczych. W wypadku tych ostatnich chodziło o selekcję wskutek głodu i zimna w wyniku tzw. Hungerblockade. Efektem powyższego
była „anormalna” struktura wieku ludności, którą obrazuje syntetyczne porównanie
danych sprzed i z powojennego spisu ludności34. Otóż w 1925 w stosunku do 1910 r.
udział dzieci w ogóle ludności zmalał o 18%, natomiast dorosłych (w wieku 15–64)
oraz starych wzrósł kolejno o 21 i 26%. W aktualnej strukturze wieku — podkreśla
Burgdörfer — skrywać się miała „hipoteka śmierci” ciążąca nad narodem niemieckim; pewne odroczenie w czasie zahamowania spadku umieralności przy dalszym
postępie regresu w rozrodczości. Aby przybliżyć jej ideę, autor posłużył się tablicą
wymieralności opublikowaną dla lat 1924/1926, na podstawie której Główny Urząd
Statystyczny w Berlinie oszacował dalsze oczekiwane trwanie życia noworodka
w Niemczech na 57,4 lat. Odwrotność tej liczby wynosi 17,4 (liczba zgonów/urodzeń
na 1000 ludności), czyli tyle, ile powinna wynosić umieralność i rozrodczość w modelowej populacji zastojowej — stacjonarnej, odznaczającej się zerowym przyrostem
liczby ludności wskutek tej samej w czasie liczby urodzeń i zgonów oraz braku migracji (ludność ani starzejąca się, ani odmładzająca się). Jednakże w Niemczech rzeczywista umieralność wyniosła tylko 12‰ (1927). Gdyby miała się ona odnosić do populacji zastojowej, wtedy dalsze oczekiwane trwanie życia noworodka w Niemczech
powinno wynieść 84 lata, co w ówczesnych warunkach — jak zauważa Burgdörfer —
było utopią (w tym czasie tylko w Skandynawii parametr e0 przekraczał nieznacznie 60 lat)35. W celu ukazania rozbieżności między tym „co jest” a tym „co powinno
być”, by w przyszłości utrzymać liczbę ludności na tym samym poziomie, Burgdörfer
przeprowadził porównanie „oczyszczonego” współczynnika urodzeń, uzupełniając
szacunkowo wyrwy i ubytki w strukturze wieku, ze współczynnikiem zgonów dla
populacji zastojowej. Postępując w ten sposób, wykazał niemożność zapewnienia na
dłuższą metę dodatniego przyrostu naturalnego. Z dokładniejszych wyliczeń tego
autora wynikało, że w 1927 r. wysoka relatywna nadwyżka urodzeń nad zgonami —
„pozorny, mechaniczny” przyrost naturalny 6,4‰ — nie mogła w przyszłości zapewnić wzrostu liczby ludności. Według skorygowanej rozrodczości zestawionej z umieralnością w populacji stacjonarnej należało się bowiem spodziewać spadku liczby
ludności w Niemczech („rzeczywisty, dynamiczny” przyrost naturalny: –1,5‰). Tym
samym idea „Ein sterbendes Volk”36 — umierającego narodu — zyskała uzasadnienie
naukowe; pozostawmy tu jednak na marginesie zagadnienie dokładności i trafności
metody zastosowanej przez Burgdörfera37.
Zdaniem Burgdörfera, aby zahamować proces starzenia się wynikający z faktu
zwężania się podstawy piramidy wieku, założywszy pewną niezmienność warun33

Ibidem, s. 13, 21.
Ibidem, s. 25, 27.
35
Ibidem, s. 30–31, 44.
36
Ibidem, s. 34–35, 45.
37
Zob. też: H. A. de Gans, On the future course of population, [w:] Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik vor 1933, Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für die Bevölkerungswissenschaft und der Johann Peter Süßmilch–Gesellschaft für Demographie mit Unterstützung des
Max Planck–Institut für demographische Forschung, Rostock, R. Mackensen (Hg.), Opladen
2002, s. 179–192.
34
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ków umieralności, intensywność urodzeń38 musiałaby wzrosnąć o ok. 10%. Jednakże tendencja rozwoju zjawiska pokazywała, że w najbliższych latach owe „Gäberleistungen” kobiet czy małżonków będą jeszcze szybciej rosnąć, do czego w głównej
mierze miały przyczynić się zachowania prokreacyjne ludności wielkich miast —
w mniejszej mierze tych, w których występowała domieszka krwi polskiej lub do
których kierował się jeszcze intensywny napływ ludności wiejskiej39 — następnie
zaś miasteczek, a na końcu wsi40, aczkolwiek i na tych ostatnich z wolna dawał o sobie znać regres urodzeń41.
Miejscem szczególnej krytyki stał się oddalony wówczas o ok. 165 kilometrów
od granicy z Polską metropolitarny Berlin z „systemem jednego dziecka”, najbardziej „niepłodne” miasto świata42, w którym liczba zawartych związków małżeńskich przewyższała liczbę urodzeń43, czego nie można było tłumaczyć wyłącznie
wzmożonym napływem młodej ludności. Już „nieoczyszczony” przyrost naturalny,
czyli zwykła różnica między liczbą urodzeń a zgonów odniesiona do przeciętnego
stanu ludności, był tu ujemny (–1,5‰), a co dopiero powiedzieć o „oczyszczonym”,
uwzględniającym rozwój sytuacji w przyszłości44, który według obliczeń Burgdörfera był na jeszcze większym minusie (–9,8‰). Cóż więc by się stało, gdyby stolicę
Rzeszy odgrodzono szczelnym murem od świata zewnętrznego, tak by nie mógł
się do niej wlewać strumień ludności napływowej, głównie małomiasteczkowej
i wiejskiej, strumień ludności, którą — mówiąc w przenośni, ale zgodnie z tonem
ówczesnych narodowo–konserwatywnych wypowiedzi krytykujących „cywilizację
asfaltu”45 — żywił się miejski organizm Berlina podobny do wampira wysysającego krew z niewinnych ofiar46, przybyszy, czyniąc ich małodzietnymi lub w ogóle
bezdzietnymi. Otóż po upływie jednej generacji czteromilionowa populacja metropolii uległaby zmniejszeniu do dwumilionowej, po upływie drugiej (wnuków) do
milionowej, po trzeciej (prawnuków) do półmilionowej, po kolejnych zaś właściwie zniknęłaby z powierzchni świata. Wraz z tym przybywałoby pustych mieszkań
i pokoi dziecięcych, a początkowo tylko domy starców cieszyłyby się względną popularnością47. Po 150 latach z 4 mln berlińczyków ostałoby się nie więcej niż 100 tys.
skurczonych liczebnie, postarzałych mieszkańców miasta nad Sprewą48. Przy ówczesnym poziomie rozrodczości wynoszącym 9,9‰, zgodnie z rzeczonym modelem
populacji stacjonarnej, by zachować liczbę ludności na niezmienionym poziomie,
berlińczycy powinni byli żyć przeciętnie 101 lat...49
38

F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 40, 46.
Ibidem, s. 48.
40
Przykładowo w Berlinie troje i więcej dzieci urodziła jedna dziesiąta matek, w miastach
Prus — jedna piąta, a na wsi Prus jedna trzecia (1926).
41
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 63.
42
Ibidem, s. 58–59.
43
Ibidem, s. 61.
44
Ibidem, s. 56–57.
45
Por. R. Grunberger, op. cit., s. 285. Zob. też F. Połomski, Teoria „Krwi i Ziemi” (Blut und
Boden), [w:] Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech, red. H. Olszewski, Poznań 1982,
s. 207–230.
46
Zob. też O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, oprac. H. Werner, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2001, s. 283–288.
47
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 58–59.
48
Ibidem, s. 56–57.
49
Ibidem, s. 49.
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Źródło: oprac. własne na podstawie F. Burgdörfer, Volk ohne..., s. 419 (kartogram).

Kartogram 2. Rozrodczość w państwach lub regionach Europy Środkowowschodniej w 1927 r.
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Powyższa egzemplifikacja pośrednio unaoczniała jeszcze jeden ważny problem
związany ze starzeniem się ludności „od dołu”, mianowicie jego aspekt jakościowy. Ograniczanie liczby potomstwa było najbardziej rozpowszechnione wśród
urzędników i osób wykonujących wolne zawody50, licznie reprezentowanych
w stolicy, nosicieli „dobrych” genów, o których Burgdörfer wypowiadał się jako
elemencie przydatnym dla rasy „rassentüchtige Elemente”51, sugerując zarazem
zmianę w zachowaniach prokreacyjnych tych, którzy przewodzili narodowi52.
Jego zdaniem los Rzeszy nie powinien być wyłącznie rozpatrywany w kategoriach ilościowych; w polityce ludnościowej trzeba także brać pod uwagę aspekty
eugeniczne, mające udoskonalić rasę z jednej strony przez wspieranie wartościowych jednostek, z drugiej zaś dzięki wykluczeniu z procesu reprodukcji jednostek
asocjalnych i nieprzydatnych rasowo. Dlatego też kobiety niemieckie powinny
wydawać na świat średnio53 3,2 dziecka, a nawet czworo, zważywszy, że część
z potomstwa może nie tylko nie dożyć wieku prokreacyjnego, lecz również okazać
się „unrassentüchtige”54. Owa polityka ilościowo–jakościowa, stanowiąca przedmiot dyskusji już przed nastaniem rządów nazistowskich55, była rozpatrywana
w kontekście darwinowskiej walki o byt pod hasłem: „der Kampf ums Dasein ist
ein «Geburtenkampf»”56. Z kim więc miano się zmierzyć, by przetrwać, by mogła
się bezpiecznie rozwijać niemczyzna? Wprawdzie Burgdörfer nie udziela tu jednoznacznej odpowiedzi, ale sięga po przykłady związane z rozwojem demograficznym Słowiańszczyzny, często odwołując się do ludności polskiej, co stanowi
iunctim pomiędzy jednym a drugim.
Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania owymi polnische Kaninchen
w istotnej mierze uwarunkowany był powojennymi ustaleniami wersalskimi, które wprowadziły do życia politycznego nową jakość: selektywnie stosowaną zasadę samostanowienia narodów przy wytyczaniu granic państwowych. Mając to
na uwadze, bardziej zrozumiałe staje się spostrzeżenie Burgdörfera, że „ziemia
należy nie do tego, kto ją posiada, lecz do tego, kto ją uprawia”57. Innymi słowy,
w dobie powersalskiej zyskał jeszcze bardziej na znaczeniu potencjał ludnościowy,
ale rozumiany węziej, bo w kontekście przynależności do danej grupy narodowej
czy etnicznej. Przykład Bułgarii, w której płodność małżeńska była dwukrotnie
wyższa od występującej w Niemczech, skłonił Burgdörfera do wyciągnięcia generalizującego wniosku, że zjawisko to wyglądało podobnie w całym młodym demograficznie świecie słowiańskim58 — powtórzmy — ówcześnie tylko w niewielkim stopniu „dotkniętym” regresem urodzeń, a będącym w fazie dynamicznego
wzrostu liczby ludności (slawizacja Europy)59. Konsekwencją takiego stanu rzeczy

50

Ibidem, s. 81–82, 87.
Ibidem, s. 67, przyp. 1.
52
Ibidem, s. 132.
53
Ibidem, s. 66.
54
Ibidem, s. 67, przyp. 1.
55
Zob. 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; Bevölkerungslehre..., passim.
56
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 132.
57
Ibidem, s. 152.
58
Ibidem, s. 112.
59
Ibidem, s. 115.
51
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Rysunek 1. „Tak [niemiecki] Wschód oddaje swoich ludzi”

Źródło: G. Ringel, Die Landflucht aus Ostpommern. Eine Untersuchung über den Umfang der
Abwanderung aus dem Reg.–Bez. Köslin in der Zeit vom 1.12.1905 bis zum 16.6.1925. Richtung,
Gründe und Folgen der Landflucht, Osterwieck, Harz–Berlin 1939, s. 32.

miało być podniesienie się tzw. ciśnienia demograficznego (Bevölkerungsdruck) na
obszarach międzystykowych60, szczególnie na pograniczu polsko–niemieckim61
(zob. rys. 1), mogące prowadzić do nowych wędrówek ludów, tym bardziej że
sąsiednie tereny Pomorza Zachodniego, Brandenburgii i Śląska borykały się już
z problemem braku rąk do pracy w rolnictwie, a w polskiej prasie pojawiały się
komunikaty, że na wschód od Odry Niemcy nie są w stanie zaludnić podległych
im obszarów62.
Wprawdzie ucieczka ze wsi (Landflucht) nie była nowym zjawiskiem63, ale w dobie regresu urodzeń i starzenia się ludności zdaniem Burgdörfera stała się palącym
problemem, gdyż oznaki spadku liczby urodzeń na wsi, tradycyjnym rezerwuarze
60

Ibidem, s. 117.
Zob. F. Ross, Napór demograficzny na pograniczu niemiecko–polskim, przeł. Zachodnia Agencja
Prasowa, Warszawa 1961 (tytuł oryg.: Der Bevölkerungsdruck im deutsch–polnischen Grenzgebiet,
Königsberg 1936).
62
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 161.
63
Zob. K. J. Bade, Massenwanderung und Arbeitsmarkt im deutschen Nordosten von 1880 bis zum
Ersten Weltkrieg. Überseeische Auswanderung, interne Abwanderung und kontinentale Zuwanderung, [w:] K. J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, seria: Studien zur Historischen
Migrationsforschung, K. J. Bade, J. Oltmer (Hg.), Bd 13, Göttingen 2004, s. 89–158.
61
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ludnościowym dla miast, stanowiły zapowiedź pogłębienia się w pierwszej kolejności niedoborów na wiejskim rynku pracy64 — z którego w największym stopniu
ubywało młodych, zdolnych i rzetelnych robotników (tüchtige Elemente)65 zasilających licznie przemysł i usługi — a tym samym zwiększoną infiltrację żywiołu słowiańskiego, przede wszystkim Polaków z przeludnionych obszarów wiejskich byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego, „prymitywnych obcych bez wygórowanych
żądań i aspiracji”66, odznaczających się, co istotne, wysoką płodnością. W związku
z tym, z dwojga złego lepsze wydawało się Burgdörferowi przeludnienie „własnym elementem” (oznaka młodości), skłaniające do działań przedsiębiorczych, niż
wyludnienie (oznaka starości) kojarzone z marazmem, otwierającym wrota napływowi „obcego narodowo i rasowo elementu”67. Starzejąca się Francja posłużyła tu
za przykład: jej północny okręg przemysłu górniczo–hutniczego był celem imigracji
dla nisko wykwalifikowanej ludności polskiej68, szczególnie po I wojnie światowej
w dobie kryzysu gospodarki niemieckiej i okupacji francuskiej Zagłębia Ruhry.
Wówczas bowiem, ku uciesze autora, z tego ostatniego rejonu, młodego pod względem demograficznym, do Francji i Belgii przeniosły się dziesiątki tysięcy „dzietnych” Polaków69.
W celu powstrzymania rzekomego naporu młodej ludności polskiej, wynikającego z siły rozrodczej słowiańskich kobiet i różnic w rozwoju cywilizacyjnym, należało — zdaniem Burgdörfera — wznieść na pograniczu wał ze zdrowego chłopstwa
niemieckiego70, wykorzystując do tego celu kolonizację wewnętrzną i parcelację części wielkiej własności ziemskiej71, by tym samym odpowiedzieć na działania rządu
polskiego związane z wprowadzaniem w życie założeń reformy rolnej. Ta ostatnia
wzmacniała na utraconych przez Niemcy terenach stan posiadania polskiego chłopstwa, powtórzmy, ludności o dużej sile rozrodczej, owego potencjalnego nośnika
„Drang nach Westen” — „parcia na Zachód”72, które po 1965 r. wraz z postępującym
starzeniem się i pierwszymi oznakami kurczenia się populacji miało przyczynić się
do znacznej slawizacji niemieckiego rynku pracy73, oczywiście w przypadku braku
zdecydowanych działań rządu niemieckiego w zakresie odmładzania narodu — konkluduje Friedrich Burgdörfer74, przypominający też czytelnikowi, podobnie zresztą
jak Oswald Spengler75 w namiętnie dyskutowanym przez ówczesną inteligencję nie64

Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 129. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami i ocen szkolnych z zachowanych dzienników F. Tamß wykazał dodatnią korelację między poziomem
uzdolnienia młodzieży a stopniem jej emigracji ze wsi. Zob. F. Tamß, Über die Abwanderung Jugendlicher aus ostpommerschen Dörfern, „Zeitschrift für Ostforschung” 2, 1953, H. 2, s. 263–275.
66
F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 127.
67
Ibidem, s. 122, 126.
68
W szerszym kontekście zob. np.: J. Dufrat, Migracje Polek do Francji w okresie międzywojennym, [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa 2010,
s. 161–179.
69
W 1910 r. w 11 powiatach wchodzących w skład Zagłębia Ruhry aż 12,65% osób posługiwało się językiem polskim. Por. F. Burgdörfer, Der Geburtenrückgang..., s. 146, 154–155.
70
Ibidem, s. 160.
71
Ibidem, s. 162.
72
Ibidem, s. 156.
73
Ibidem, s. 142.
74
Ibidem, s. 180.
75
O. Spengler, Zmierzch..., s. 286–287.
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miecką Zmierzchu Zachodu, że starożytni Rzymianie zeszli z areny dziejów, bo „oddali” reprodukcję niewolnikom, przybyszom i najeźdźcom (w tym Germanom)76.
Czy starzenie się demograficzne Niemiec mogło przyczynić się do wybuchu
II wojny światowej? Pośrednio tak, gdyż proces ten rozpatrywano w kategoriach
„być albo nie być”. I choć postępował on od dawna we Francji, był zaawansowany
w agrarnej Estonii, w której chłopstwo szybko weszło na drogę ograniczania liczby
potomstwa, i dał o sobie znać w innych krajach wchodzących na tory modernizacji
demograficznej — to jednak w Niemczech po klęsce w I wojnie światowej i zmianie
systemu politycznego stał się obiektem szczególnego zainteresowania, komentowanym przede wszystkim przez (konserwatywnych) nacjonalistów, odbierających
starzenie się ludności jako objaw dekadencji narodowej. Stąd już prowadziła prosta
droga do podjęcia działań mających na celu regenerację „rasy”, czemu miała służyć ilościowa i jakościowa, pozytywna i negatywna polityka ludnościowa, której
wcielaniem w życie zajęły się różne agendy i ministerstwa III Rzeszy. O jej cieniach,
a właściwie czarnych barwach, nie trzeba rozprawiać, zważywszy na powszechnie
znany ogrom wyrządzonych krzywd, natomiast należy zwrócić uwagę, że nagłaśniany proces starzenia się stanowił swoiste podłoże dla wzrostu zachowań ksenofobicznych, ponadto podsycanych lękiem przed mniej lub bardziej wydumanym
wrogiem zewnętrznym, co stało się nie tylko jednym z czynników integrujących
„nowe” Niemcy, lecz również pozwalało irracjonalnie wytłumaczyć, np. potrzebę
agresji na Polskę w 1939 r.

76

F. Burgdörfer, Die Geburtenrückgang..., s. 133.
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Starość jako wróg rewolucji.
Przypadek faszystowskich Włoch
Rewolucja jako konflikt pokoleń?

zauważył Wojciech Wrzosek, pierwotne znaczenie słowa „rewolucja” odnajJ akdujemy
w kopernikańskim De Revolutionibus orbium coelestium, dopiero w XVII w.
pojawia się zaś we Francji pojęcie la révolution d’État1. Zatem początkowo mianem
rewolucji określano po prostu zachodzącą w życiu społecznym — analogicznie
jak w naturze — „zmianę” czy „przewrót”. To dopiero czasy wielkich rewolucji
świata zachodniego (angielskiej, amerykańskiej, francuskiej oraz tzw. Wiosny Ludów) przyniosły pogłębione definicje pojęcia oraz złożone teorie zjawiska rewolucji. Po wszechstronnej analizie funkcjonujących w naukach społecznych propozycji,
Michael S. Kimmel w swej klasycznej pracy konkluduje: „Revolutions are attempts
by subordinate groups to transform the social foundations of political power”2, częściej też jako rewolucje opisuje się przemiany uwieńczone, choćby częściowym, sukcesem3.
Czy jednak uprawniona jest perspektywa, wedle której rewolucja może być dokonana jako bunt przeciwko starości? Czy wolno postrzegać młodość jako motor
rewolucji, a starość — jako jej wroga? Problem ten — jak się wydaje — można rozważyć na dwóch poziomach, wydobywając dwie potencjalne antynomie.
Po pierwsze, nie sposób zaprzeczyć, że rewolucja z samej definicji oznacza bunt
wobec dotychczasowych, czyli w tym sensie „starych”, form życia zbiorowego. Rewolucja ma sens tylko wówczas, gdy ancien régime jest na tyle znienawidzony, że
stare formy nie mogą już dłużej trwać (system staje się dysfunkcyjny), dawna elita
odmawia zmian, istnieje zaś nowa grupa proponująca jakąś formę alternatywnego
ładu4. Już Hannah Arendt zwracała uwagę, że jednym z fundamentów rewolucji

1

W. Wrzosek, Historia, Kultura, Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995,
s. 39–40.
2
„Rewolucje to podejmowane przez podporządkowane dotąd grupy próby przemiany podstaw społecznych władzy” — cyt. za M. S. Kimmel, Revolution. A Sociological Interpretation,
Philadelphia 1990, s. 4–6. Wszystkie tłumaczenia cytatów w tekście w przekładzie własnym
autora.
3
Ibidem.
4
Ibidem, s. 56.
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jest chęć zaprowadzenia novus ordo saec(u)lorum5. Dążenie do stworzenia, nieraz totalitarnego i zbrodniczego, nowego świata implikuje więc walkę ze starością pojmowaną jako dawność, dotychczasowość czy konserwatyzm. Jak wywodził Piotr Pacewicz, „zmiana rewolucyjna łączy się z ideologią, która stanowi wyraz potępienia
starego porządku społeczno–politycznego oraz «obietnicę» budowy nowego ładu
społecznego, w którym zapanuje wolność, równość i sprawiedliwość społeczna”6.
Rewolucyjna antynomia „starość (dawność) versus nowość (oryginalność)” jest
w tym ujęciu niepodważalna. W tendencje te znakomicie wpisuje się również —
używając określenia Roberta Paxtona — „amok nowoczesności faszyzmu”7.
Po drugie jednak, co ważniejsze, rewolucję można również — przynajmniej
w pewnym stopniu — odczytywać według klucza konfliktu pokoleniowego: to
młode pokolenia buntują się przeciwko autorytetom sędziwych mędrców. Taka
perspektywa wydaje się szczególnie uprawniona w odniesieniu do realiów przełomu XIX i XX w. To wówczas — jak się zgodnie ocenia w literaturze — wskutek
obowiązywania cenzusu wieku i cenzusu majątkowego, sankcjonujących w życiu
publicznym faktyczną dyktaturę podstarzałego pater familias, światło dzienne ujrzał
„polityczny spór między pokoleniami”. We Francji mówiło się otwarcie o „konserwatywnej gerontokracji” i żartowało z „ministerialnych inwalidów”, nieprzypadkowo też postacią symboliczną dla całej epoki „Europy siwych głów” okrzyknięto
„babkę Wiktorię”8. We Włoszech „rządy starców”, nadających przez swą obecność
u władzy decydujące piętno całym epokom, jak premierzy (np. Giovanni Giolitti)
czy papieże (np. Pius IX), urosły wręcz do rangi bez mała immanentnej cechy całego
systemu politycznego9. Tak narodziła się rewolucyjna antynomia: „starość (sędziwość) versus młodość”.
Nie uchylając się od psychologizowania, należy skwapliwie odnotować, że
psycholodzy i socjolodzy interpretowali częstokroć rewolucje jako przejaw „osobowości rewolucyjnej” czy wprost „kompleksu Edypa”, rozwijając chętnie starą
metaforę Freuda, zgodnie z którą to synowie zabijają ojca, by usunąć z pola widzenia sprawujący kontrolę autorytet, a wręcz — zająć jego miejsce10. Podobnie Herbert Marcuse, wiodący ideolog ruchu młodzieżowego 1968 r., wydobywał aspekt
wyzwolenia krępowanej dotąd narzuconymi przez pokolenie rodziców mechanizmami represyjnymi — młodzieńczej energii seksualnej11. Natomiast E. Victor Wolfenstein w swej klasycznej pracy z 1971 r. z pozycji psychodynamicznych dostrzegał w rewolucji po prostu silne pragnienie przedłużenia okresu adolescencji oraz
ładunek winy wobec pokolenia rodziców. Rewolucja to jego zdaniem akt agresji
wobec autorytetu czy władzy, częstokroć podyktowany jednakże projekcją na sys-

5

H. Arendt, O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003, s. 223.
P. Pacewicz, Pomiędzy myślą a rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne,
Wrocław 1983, s. 39.
7
R. O. Paxton, Anatomia faszyzmu, przeł. P. Bandel, Poznań 2005, s. 14.
8
J. –P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, s. 288–290.
9
O specyfice włoskiego przywództwa politycznego w czasach najnowszych zob. szerzej
P. Podemski, Presidente, Duce, Segretario, Cavaliere — ewolucja modelu przywództwa politycznego
we współczesnych Włoszech, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, red. M. Hartliński,
seria: Forum Politologiczne, Olsztyn 2013, s. 481–511.
10
M. Kimmel, op. cit., s. 40.
11
H. Marcuse, Eros i cywilizacja, przeł. H. Jankowska, A. Pawelski, Warszawa 1998.
6
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tem polityczny pretensji wobec własnego ojca czy szerzej — własnych rodziców
i autorytetów12.
Na marginesie warto zauważyć, że ten sam Wolfenstein postrzegał rewolucję
i konflikt pokoleń w kategoriach cyklu:
[Rewolucjoniści] ukształtowali swe osobowości na zasadzie buntu wobec ojca.
Kiedy jednak przejmą ojcowską rolę, nagle staną się winnymi takich samych [jak
ojciec] czynów, dotąd stanowiących obiekt ich buntu. [...] W ten sposób cykl się
dopełnia i wkrótce nowi rewolucjoniści wyłonią się z tych samych psychodynamicznych przesłanek, rzucając wyzwanie dawnym buntownikom, którzy w międzyczasie stali się zagorzałymi obrońcami autorytaryzmu13.

Na poziomie społecznym wydaje się ewidentne, że żywioł rewolucji znakomicie
harmonizuje ze świeżą energią burzycielską młodości, stanowi zaś antytezę ustabilizowanego świata wartości ludzi dojrzałych. Sięgając ponownie do dziedzictwa
włoskiej kultury politycznej, można przytoczyć archetypiczny przykład sui generis
„świętej rewolucji”. Już u schyłku XV w. płomienny kaznodzieja–mnich, Girolamo
Savonarola, posłużył się właśnie florencką młodzieżą, by zaprowadzić radykalną teokrację w opozycji do — w jego ocenie — przeżartych grzechem płynącym z umiłowania zbytków i karier starszych pokoleń, nie wyłączając władz świeckich i kościelnych. Savonarola — i wielu znacznie groźniejszych jego naśladowców — potrafił
znakomicie wprząc w rydwan swych planów politycznych najprościej pojęte cechy
psychofizyczne młodzieży, wskazując jej jako wroga dotychczasowe autorytety. I to
właśnie do tego aspektu rewolucji w ogóle odnoszą się zapewne równie trafnie bezceremonialne komentarze formułowane wobec ówczesnych wydarzeń we Florencji:
„Chłopaków ogarnia szaleńcza rozkosz, gdyż całkowicie bezkarnie, z błogosławieństwem z góry, plądrują, niszczą i grabią”14.
Można więc zaryzykować tezę, że rewolucja pozostaje domeną młodości, starość
uznając za swego naturalnego wroga, gdyż koniecznymi warunkami jej przeprowadzenia okazują się: entuzjazm, aktywizm, a wreszcie — poczucie i kult fizycznej siły.
Wymarzonymi wykonawcami i bojownikami rewolucji elementy te czynią ludzi młodych, eo ipso dyskwalifikując od tej roli osoby dojrzałe. Zryw rewolucyjny wykorzystuje brak życiowego doświadczenia i krytycyzmu, co ułatwia pochwycenie młodych
w sidła jednoznacznych i mało skomplikowanych ideologii czy Weltanschauungen. Rewolucje niosą ze sobą dodatkowo obietnice innego, nowego świata, którego starość
obawia się, bynajmniej nie pragnie i jego nadejścia w całej pełni może wcale nie doczekać, młodość zaś widzi w nim przestrzeń do realizacji własnych aspiracji. Ludzie młodzi wreszcie — zbyteczne dodawać, że w przeciwieństwie do starych — na poziomie
estetycznym zapewniają ruchom rewolucyjnym i wyradzającym się z nich częstokroć
reżimom totalitarnym, atrakcyjną wizualnie oprawę w świecie propagandy i swoistej
rewolucyjnej mistyki. „A kiedy już — jak głosił Hegel — królestwo wyobraźni uległo
rewolucji, rzeczywistość nie może się wiele dłużej opierać”15.

12

M. Kimmel, op. cit., s. 70–71.
E. V. Wolfenstein, The Revolutionary Personality, New York 1971, s. 296. Cyt. za M. Kimmel,
op. cit., s. 72.
14
N. Hugedé, Savonarola i Florentyńczycy, przeł. H. Olędzka, Warszawa 1988, s. 214.
15
Cyt. za M. Kimmel, op. cit., s. 7.
13
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Wartość powyższych — z konieczności skrótowych i ułomnych — rozważań teoretycznych postaram się ukazać na przykładzie rozwoju ruchu (1919–1922), a następnie reżimu faszystowskiego (1922–1943) we Włoszech, który sam siebie z całym
przekonaniem definiował w kategoriach rewolucyjnych jako „rivoluzione in atto,
rivoluzione in cammino”16, a jego najwybitniejszy współczesny badacz, Emilio Gentile, sens owej rewolucji określał dobitnie jako „zastąpienie starości młodością”17.
Na ten sam moment konfliktu pokoleniowego kładł nacisk równie znany i ceniony anglosaski znawca totalitaryzmów, Stanley Payne, głosząc, że tak w przypadku
włoskiego faszyzmu, jak i kolejnych pokrewnych mu ruchów, za cechę konstytutywną, przynajmniej u zarania ich dziejów, należy uznać afirmację heroicznej i altruistycznej młodości przeciwstawianej w oficjalnym dyskursie bezsilnej i skażonej
zepsuciem — starości18.

Faszyzm jako „ruch młodzieżowy”19
Faszyzm włoski (nota bene wielu Włochów, zwłaszcza faszystów, uważałoby, że
poza włoskim nie ma żadnego innego, który zasługiwałby na miano prawdziwego
faszyzmu) narodził się w Mediolanie w 1919 r. jako ruch kombatantów (combattenti)
I wojny światowej. Mając jednak na uwadze naturalne skojarzenia, jakie użytkownikowi języka polskiego przywodzi słowo „kombatant”, należy natychmiast uściślić,
że ów włoski kombatant (dosł. ‘walczący’, ‘bojownik’), a zarazem „faszysta pierwszej
godziny” (czyli o najdawniejszym rodowodzie), to po prostu świeżo zdemobilizowany żołnierz, który mógł sobie liczyć średnio co najwyżej ponad dwadzieścia lat,
a wśród jego sympatyków i duchowych pobratymców przeważała wręcz młodzież
akademicka i szkolna — bywało, że kilkunastoletnia20. Faszyzm powołano do życia
w akcie niezgody na prosty powrót powojennej katharsis do dawnych kolein życia
państwa liberalnego, cechującego się ideowo–politycznym prymatem starej — tak
w sensie wieku metrykalnego jej przedstawicieli, jak i samej tradycji panowania jako
klasy — burżuazji czy jeszcze starszej arystokracji.
Tymczasem w okopach Wielkiej Wojny rozbrzmiewały przez długie miesiące
rozpalające umysły i ambicje młodych żołnierzy zapewnienia i obietnice, dające
się podsumować słynnym sloganem: „Salvate l’Italia, sarà vostra!” (Ocalcie Italię,
a będzie wasza!)21. Kiedy więc po stanowiącym bezsprzecznie silne, integrujące
doświadczenie pokoleniowe, bezprecedensowym okresie cierpień na froncie alpejskim (który warunki geograficzne czyniły zresztą nieporównanie trudniejszym od
Szampanii, uwiecznionej jako dno ludzkiego upodlenia we francusko–niemieckiej
narracji wojennej), stare elity polityczne podjęły próbę prostej reintegracji żołnierzy
do tkanki dotychczasowego porządku społecznego — środowiska kombatanckie
stawiły opór. Ich siła brała się w równym bodaj stopniu z własnych ambicji i rosz-

16

„Rewolucja w działaniu”, „krocząca rewolucja”, cyt. za R. De Felice, Breve storia del fascismo,
Milano 2002, s. 36.
17
E. Gentile, Le origini dell’ideologia fascista, 1918–1925, Roma 1975, s. 127
18
S. Payne, A History of Fascism, 1914–1945, Madison 1995, s. 7.
19
Faszystowskiemu mitowi młodości oraz polityce wobec młodzieży poświęciłem obszerne
studium, zob. P. Podemski, Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech, Warszawa 2010, którego ustalenia częściowo przywołuję również w niniejszym tekście.
20
A. Marpicati, Opere del regime, Roma 1934, s. 11.
21
R. Vivarelli, Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Napoli 1967, t. 1, s. 26.
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czeń w sferze polityczno–społecznej, jak i z nasilającego się przekonania, że stara
klasa polityczna nie jest w stanie wyzyskać w interesie kraju daniny krwi złożonej na ołtarzu wojny przez młodzież. Im bardziej grzęzły w trudnościach paryskie
negocjacje pokojowe i komplikowała się sytuacja Włoch na arenie dyplomatycznej,
tym mocniej wybrzmiewał wyartykułowany publicznie przez poetę, Gabriele D’Annunzio, mit okaleczonego zwycięstwa (vittoria mutilata)22. Ów zaś stanowił rodzaj
kategorycznego imperatywu, wzywającego młode pokolenie — wobec impotencji
starych — do wzięcia odpowiedzialności za państwo, by krew poległych towarzyszy nie poszła na marne.
W raczkującym w latach 1919–1922 faszyzmie odnaleźć można liczne cechy ruchu rewolucyjnego występującego w opozycji wobec zastanego establishmentu, zarówno rodzimego, jak i światowego (niechętne włoskim ambicjom mocarstwowym
globalne potęgi — USA, Wielka Brytania i Francja). Faszyzm oznaczał przy tym
w omawianym okresie zdecydowanie w większym stopniu pewien typ mentalności
i styl działania niż ukształtowany program polityczny. Jeden z najwybitniejszych
faszystowskich intelektualistów, Giuseppe Bottai, przekonywał:
Mamy być niczym potężna, pozbawiona skrupułów, nieustraszona falanga, szalona entuzjazmem i wolną myślą, a nie zamknięty i dokładnie uporządkowany
kościółek, przerażony na samą myśl o przekroczeniu zasad czy przesadzie. [...]
Młodość jest czymś zupełnie innym. Polega na tym, by codziennie zmieniać myśl
i nastrój, mieć jedną tendencję dziś, a inną jutro, wąchać wszystkie kwiaty, wbiegać, przedzierać się, wspinać wszędzie tam, gdzie można się ruszać, krzyczeć,
ekscytować, wpadać w entuzjazm. [...] I to jest piękne. W tym jest właśnie czar
naszego wieku: w tym fantastycznym szaleństwie, w tej wizjonerskiej gorączce.
Nasz umysł dwoi się i troi: przenika wszelkie myśli, kocha wszelkie ideologie,
wszelkie ideały zdają mu się jego godnymi. Zdaje się poniekąd na wszelkie prądy — najróżniejsze, najbardziej nawet szaleńcze i przeciwstawne. Od czasu do
czasu jesteśmy wyznawcami każdej wiary23.

Niosąc w sobie ów burzycielski potencjał rewolucyjny, faszyzm — pospołu z podobnym do niego w tym zakresie komunizmem — zawładnął bez reszty umysłami włoskiej młodzieży, zwłaszcza w gorącym okresie tzw. Czerwonego Dwulecia
(Biennio rosso) 1919–1920. Włoska scena polityczna przypominała wówczas pole
regularnej bitwy — czy wręcz raczkującej wojny domowej — pomiędzy bojówkami „czarnych” i „czerwonych” koszul, przy daleko posuniętej bierności liberalnego
państwa oraz jego starych elit politycznych, bezradnych wobec skali nowych wyzwań i rozhuśtanych nastrojów społecznych24. To wtedy właśnie utrwaliło się we
Włoszech na dobre przekonanie o bezsilności starców z parlamentu, a wręcz ich
szkodliwości — jako tamy dla koniecznych do podjęcia prawdziwie radykalnych
kroków rewolucji, czy to w „czarnej”, czy w „czerwonej” jej wersji.
Poglądy takie funkcjonowały jednak w kraju już od dawna, każąc nam zwrócić baczniejszą uwagę na głębsze niż tylko związane z I wojną światową korzenie
ideowe ruchu faszystowskiego jako „antystarczej” rewolucji. Już wielcy ideolodzy
22

N. Valeri, Da Giolitti a Mussolini. Momenti della crisi del liberalismo, Firenze 1957, s. 36.
E. Gentile, Le origini..., s. 138.
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M. Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919–1922, Milano 2003,
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dziewiętnastowiecznego ruchu risorgimento (zmartwychwstanie) głosili potrzebę
głębokiej odnowy. Nie bez przyczyny Giuseppe Mazzini nazwał swą organizację
Młodymi Włochami (Giovine Italia), a Massimo D’Azeglio domagał się wychowania
zastępów Nowych Włochów (Italiani nuovi). Największy wpływ kulturowy w tym
kontekście wywarł jednak niewątpliwie na przełomie wieków ruch futurystyczny,
z definicji zwalczający bez przebierania w słowach wszelką starość, bierność i ramotę, głosząc choćby słynną pochwałę wojny, która:
[...] pozbawi wpływów wszystkich jej wrogów: dyplomatów, profesorów, filozofów, archeologów, krytyków [literackich], obsesję kultury, grekę, łacinę, staroświeckość, muzea, biblioteki [...]. Wojna odmłodzi Italię, wzbogaci ją w ludzi
czynu, zmusi ją do życia nie przeszłością, ruinami i słodkim klimatem, lecz własnymi siłami narodu25.

Ów dziewiętnastowieczny mit literacki został na gruncie włoskim przedzierzgnięty w mit stricte polityczny przez konkretnego człowieka, kształtującego kanon
literatury narodowej, poetę, żołnierza Wielkiej Wojny i przywódcę politycznego
samozwańczego państwa–miasta Fiume (chorwacka Rijeka) w jednej osobie —
Gabriele D’Annunzio26. W tonie tak dla siebie charakterystycznym u progu I wojny
światowej wykłócał się z odmawiającą mu kwalifikacji do służby wojskowej komisją
rekrutacyjną: „Gorączka czynu mnie pożera. Ja nie jestem literatem w starym stylu
w mycce i w papuciach. Jestem żołnierzem. Czy uważacie mnie może za eksponat
muzealny?”27. Ten sam D’Annunzio — tym razem jako polityk — w następujący
sposób szyderczo charakteryzował zaś swe doświadczenie realiów włoskiego parlamentu starców epoki liberalnej:
Za każdym razem, gdy wchodziłem na salę, widziałem piętnastu moich kolegów
[deputowanych] drzemiących w ławach. Czasami któryś z nich ruszał się z miejsca i wygłaszał pogrzebową monodię, która ginęła w próżni. Markiz Visconti–
Venosta, na moment rozbudzając się z dwudziestoletniego snu, mówił o jakimś
kraju zwanym Italią głosem umierającego człowieka wspominającego kogoś, kto
od dawna nie żył28.

Włoski socjolog, Gianni Borgna, określił wczesny faszyzm wprost jako przejaw
„konfliktu międzypokoleniowego: młodość i żywotność przeciwko słabościom podeszłego wieku”29. Gdy więc ukształtowany na takim podglebiu ideowym faszyzm,
artykułując przekonania wynikłe z konkretnego doświadczenia młodych pokoleń (zgodnie z zasadą, że „najpierw powstali faszyści, a dopiero później — faszyzm”30), zatriumfował i przerodził się w reżim u władzy, w Italii rozpoczęła się z całą
mocą — jakkolwiek ekstrawagancko by to nie zabrzmiało — rewolucja przeciwko
starości, której założenia i realizację prześledzimy teraz w odniesieniu do dwóch
najważniejszych jej aspektów.
25
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Rewolucja przeciwko „starej Italii” (starość jako dawność)
W zgodzie z zaprezentowanymi na początku niniejszego artykułu rozważaniami
teoretycznymi, faszystowska rewolucja skierowała się w pierwszym rzędzie przeciwko „starej Italii”, rozumianej jako państwo i jego system polityczny, u podstaw
którego legły w swoim czasie określone wartości i przekonania. Krytyka starych,
przedfaszystowskich instytucji oraz wynikająca z niej dążność do radykalnych
zmian ku nowemu znajdowały ówcześnie łatwy poklask, jako że szeroko już wówczas funkcjonowało pogardliwe i lekceważące określenie liberalnych Włoch jako
Italietta (Italijka), która w odbiorze większości Włochów zdawała się nie tyle zdobytą z wielkim trudem i godną dumy ojczyzną, ile raczej — „odzyskanym śmietnikiem”31. W tym też kierunku poszedł więc główny atak propagandy faszystów:
Stara Italia pogrążona w abstrakcyjnym zachwycie nad pięknem idei, ale i w leniwym łudzeniu się sceptycznym przekonaniem, że czym innym jest mówić,
a czym innym działać — trzeba, by [taka Italia] już umarła. I to my sami musimy
ją zabić, jeżeli nie chcemy odczuwać straszliwych wyrzutów sumienia, że na darmo poświęciliśmy setki tysięcy naszych synów i braci, którym kazaliśmy umierać
z radością za wielkość ojczyzny32.

Wbrew pozorom powyższy cytat nie wyszedł spod pióra futurysty, lecz jednego
z największych włoskich intelektualistów owej epoki, filozofa Giovanniego Gentilego, który — sam będąc zwolennikiem gruntownego wykształcenia, z prymatem
historii i filologii klasycznej — po Marszu na Rzym otrzymał od Benita Mussoliniego stanowisko ministra ds. szkolnictwa i podjął się realizacji kompleksowej reformy edukacji, polegającej na wykształceniu młodych pokoleń jako ludzi aktywnych,
odważnych i pełnych inicjatywy, nie tylko kontemplujących, ale i realizujących
w praktyce antyczne ideały, zgodnie z wezwaniem, by „przewyższyć w rzeczywistości wszelkie opowiadania historyczne”33. Przytoczona myśl Gentilego wskazuje właśnie, że faszyści oskarżali „starą Italię” o jałowe, starcze zrzędzenie i teoretyzowanie, niepoparte realnym działaniem. Faszyzm nie po raz pierwszy mienił
się w tym zakresie dziedzicem risorgimento, własnym czyniąc hasło Mazziniego,
by w życiu łączyć w jedno „myśl i czyn” (pensiero ed azione)34.
W niezwykle ciekawym dla nas stylu odtrąbiono też prędko w urzędowej propagandzie sukces reformy szkolnej Gentilego, głosząc: „Stare idole upadły pod pierwszym tchnieniem oczyszczającego wiatru. Plutokratyczna demokracja, pokryta dla
niepoznaki próżnym i wiodącym donikąd humanitaryzmem, musiała ustąpić pola
nowym prądom myślowym”35. Jednoznacznemu nacechowaniu emocjonalnemu
opisu („stare idole”, czyli bóstwa fałszywe, w opozycji do nowego „oczyszczającego
wiatru”) towarzyszył często powracający wobec demokracji czy pluralizmu zarzut
plutokracji. Faszyści z zasady postrzegali ludzi starych czy ludzi starej epoki jako
przywiązanych do majątków i zaszczytów materialistów, owładniętych ocenianą
jako nieszlachetna żądzą posiadania, przeciwstawiając ich własnej młodej „antyeli31
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cie” — ludziom ryzykującym życie dla wartości definiowanych w porządku duchowym, pozbawionym ponoć ambicji i wyrachowania, działającym w duchu braterstwa i troski o dobro wspólne.
Wśród „starych idoli” owej „plutokratycznej demokracji” faszystowska rewolucja
kulturalna wzięła na cel również to, co określała mianem jej „etycznego agnostycyzmu”:
„Faszyzm to [...] Rewolucja [...], która dobrze niszczyła, a jeszcze lepiej budowała, utrącając starą mentalność, ograniczoną do etycznego agnostycyzmu, stworzyła mentalność
nową, której najbardziej wyrazistą oznaką jest bohaterstwo”36. Faszyści nie akceptowali w żadnym przypadku liberalnego nakazu ideowej bezstronności państwa oraz jego
instytucji (np. szkoły), uznając ją przede wszystkim za przejaw płynącej ze starczej słabości abdykacji. W ich ocenie rezygnacja z dynamicznego szerzenia za pośrednictwem
aparatu państwa konkretnej ideologii implikowała zgodę na brak — nigdy wcześniej
we Włoszech niewytworzonego — poczucia jedności narodowej, a w konsekwencji —
stopniowy rozkład i upadek państwa. Zatem rewolucja faszystowska miała oznaczać
zastąpienie „agnostycyzmu” polityczną „wiarą”, zestawem przekonań głoszonym
w formie aksjologicznych dogmatów niepodlegających dyskusji.
W ciągu kilku lat od Marszu na Rzym faszyści dostrzegli też konieczność zrewidowania dotychczasowej polityki państwa właśnie w sferze religii. Dążąc do pojednania
(conciliazione) z katolicyzmem, do którego doszło ostatecznie w formie traktatów laterańskich w 1929 r., zdecydowanie krytykowano „głupie rządy antyklerykalne starej
Italii”37. Przypomnieć w tym miejscu należy, że Italietta pozostawała z Kościołem katolickim w głębokim konflikcie ideowym, określanym jako „kwestia rzymska” (questione romana), a wynikającym tyleż z nieprzejednanego sprzeciwu wobec zaboru przez
Włochy terytorium dawnego Państwa Kościelnego i pozbawienia tym samym papieża statusu władcy świeckiego, co również z antyklerykalnej z ducha polityki rządów
liberalnych na gruncie wewnętrznym (np. w zakresie szkolnictwa, służby wojskowej,
uregulowań podatkowych). Faszyści uznali zaś, że wypełnienie ich celu, jakim pozostawała budowa monolitycznego, totalitarnego społeczeństwa, będzie w warunkach
włoskich nierealne bez lojalnej współpracy ze strony mas katolików, starali się więc
pozyskać ich sympatię, krytykując liberalny antyklerykalizm dawnej władzy i na powrót umożliwiając Kościołowi koncesjonowany udział w życiu publicznym.
Jednakże czyniąc zadość wymogom swego futurystycznego rodowodu, faszyzm
dopuszczał perspektywę czyniącą z Rzymu nie tylko symbol narodowej jedności
w oparciu o antyczne i chrześcijańskie tradycje, ale też przeciwnie — oznakę zmurszałej starości i brzemienia przeszłości jako bariery do przezwyciężenia. Futurysta
Mario Carli jeszcze w czasach dyktatury D’Annunzia w Fiume, wzywał:
Stary Rzym, przyduszony 500 kościołami, 500 ruinami, 500 deputowanymi
i 500 ośrodkami biurokracji, dziś uczy się od tego zwinnego i pełnego wdzięku młodego miasta [Fiume], jak należy kochać i pragnąć [...]. Wiedzcie, że Italia
dojrzała wreszcie do narodowej rewolucji. [...] Rozpocznijcie marsz [...] i krzyczcie: — Z drogi przed rewolucyjną Italią!38
36
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Zgodnie z futurystycznymi ideałami symbolami starej rzeczywistości okazywały
się przeto kościoły, ruiny, parlament i biurokracja. W rzeczy samej, porozumienie
z Kościołem okazało się rychło ze strony reżimu krokiem mocno instrumentalnym,
a katolickie organizacje społeczne były stopniowo podporządkowywane partii faszystowskiej. Rzym starożytny pozostał ważny, ale sprowadzony przez lekturę
z tezą do wzorca imperializmu i cywilizacyjnego zaawansowania, każącego faszystom stawać się „Rzymianami nowoczesności”39. Jako jednoznacznie negatywne
w swym wydźwięku relikty przeszłości oceniał naturalnie faszyzm parlamentaryzm i starą biurokrację.
Działo się tak również dlatego, że właśnie w tych dwóch ostatnich sferach
upatrywano ostoję starej kultury politycznej „monopolu i przywileju”. Faszyści
świadomie dostrzegali, że: „nowy wiek był świadkiem błyskawicznego i zdecydowanego umacniania się społeczeństwa masowego: więcej, Faszyzm [tak w oryg.]
jest pierwszą i modelową rewolucją masową czasów najnowszych. Tak jak niegdyś burżuazja przypuściła atak na społeczeństwo feudalne, tak my dziś jesteśmy
świadkami zmierzchu pewnej cywilizacji i świtu nowego świata”40, co mogli oceniać negatywnie wyłącznie ludzie — dodawano dalej — „przywiązani do starej
ideologii burżuazyjnej”. Stanowiący, w rozumieniu teorii klasy rządzącej Gaetano Moski i Vilfredo Pareto, „antyelitę” faszyści — gorzej urodzeni i wykształceni,
źle sytuowani finansowo prowincjusze bez stosunków towarzyskich — z głęboką
i nieskrywaną niechęcią odnosili się do przedstawicieli starych elit, głosząc postulaty egalitarystyczne.
Podsumowując, warto być może raz jeszcze podkreślić, z jaką konsekwencją
i stanowczością ustrój faszystowski stylizował się na rewolucyjny, celowo eksponując fundamentalne rozbieżności pomiędzy własnymi założeniami ideowymi a rzeczywistością przez siebie zastaną z premedytacją określaną jako „starą”, co miało
wzbudzić wobec niej negatywne nastawienie emocjonalne. Jeden ze świadków epoki przytaczał ówczesną obiegową opinię, że ludzie młodzi „mają monopol na zbawienie; że winni czym prędzej obalić spisek starych”41. Tak dochodzimy bowiem do
sedna problemu: w najgłębszym sensie wrogiem faszystowskiej rewolucji okazała
się nie tyle „stara Italia” czy stare (w sensie: dawne) instytucje państwa, co raczej
„starzy” (w sensie: słabi i bierni) Włosi.

Rewolucja przeciwko „starym Włochom”: starość jako słabość
Już w pierwszych latach swych rządów nad Italią Mussolini uczynił własną słynną
myśl jednego z ojców–założycieli państwa, wspomnianego już Massima D’Azeglia,
który mając na uwadze kruchość włoskiej tożsamości narodowej u kresu risorgimento miał wygłosić wezwanie: „Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani!” (Po stworzeniu
Włoch trzeba stworzyć Włochów!)42. Podobnie jak dziewiętnastowieczni architekci
powstania po wiekach politycznego rozbicia zjednoczonego Królestwa Włoch, tak
i Mussolini świetnie rozumiał, że o powodzeniu jego przedsięwzięcia zadecyduje nie
czynnik instytucjonalny („nowość” organów państwa), lecz ludzki. To właśnie dlate39
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go już w połowie lat 20. XX w. zdecydował się na projekt, który Emilio Gentile ocenił
jako „rewolucję antropologiczną” (rivoluzione antropologica)43. Pragnąc stworzyć nowe,
lepsze pokolenia, faszyzm przystąpił więc do zdecydowanej rozprawy ze „starym
Włochem”, jak ten sam D’Azeglio określał zestaw przywar narodowych, czyniących
z mieszkańca Italii z większym prawdopodobieństwem poddanego niż zdobywcę.
Słano raz po raz jasne sygnały, że „tak pojęte państwo [faszystowskie] [...] opiera
się — jak wszystkie nowoczesne państwa, powstałe w drodze rewolucji — raczej na
przyszłości niż teraźniejszości, raczej na młodych niż na starych”44, dokonując tym
samym zasadniczego przewrotu w dotychczasowym modelu relacji międzypokoleniowych. Uprzywilejowana pozycja młodzieży wynikała naturalnie z jej oceny jako
„wychowanej w nowym klimacie historycznym i wolnej od wszelkich moralnych
nawyków starej burżuazji”45, a więc swoistej tabula rasa, nieskażonej — jak pokolenia starsze — pamięcią o rzeczywistości przedfaszystowskiej, a więc złymi nawykami epoki „agnostycyzmu” i „plutokracji”.
Jest rzeczą charakterystyczną, że faszyści pokładali ogromną wiarę w potędze
aparatu wychowawczego własnego państwa — inna rzecz, że nie szczędzili mu
starań i nakładów — ufając, że już nie ideowo bezbarwna, ale zapalona ogniem
totalitarnej gorliwości szkoła i organizacje młodzieżowe istotnie uodpornią poddaną „rewolucji antropologicznej” młodzież na zdrożne wpływy starszych pokoleń.
Źródła faszystowskie pełne są już na pierwszy rzut oka zastanawiająco naiwnych
wzruszeń nad wspaniałością młodych Włochów zestawianych nieodmiennie z negatywnie nacechowanymi określeniami ludzi „starej epoki” (np.: „o, wy, młodzi,
co duszę macie czystą od wszelkiej starej skazy i szukacie Wiary, by chwycić się
jej w niepowstrzymanym porywie dwudziestolatka”46; „Młodzi są życiem dzisiejszym i jutrzejszym, tymi, z których powstanie świat, o jakim marzyliśmy. [...] Kto
nie kocha, nie rozumie, nie ufa młodości, jest naprawdę stary — jest martwym i złamanym duchem”47).
Gdy jednak bliżej przyjrzeć się źródłom, dochodzimy do wniosku, że sprawa
przedstawia się w sposób dużo bardziej złożony. Już u progu Wielkiej Wojny,
w jednej ze swych pierwszych ważnych deklaracji politycznych, Mussolini deklarował, że zwraca się „do was, młodych Włochów; młodych z warsztatów i uczelni,
młodych wiekiem i młodych duchem, młodych, należących do pokolenia, któremu
przeznaczenie nakazało pisać historię”48. Zestawienie „młodych wiekiem i młodych
duchem” w jedną całość daje pojęcie o rzeczywistym znaczeniu, jakie przyszły Duce
przyznawał kategorii młodości, a w konsekwencji — także starości. Nie szło tu bynajmniej o wiek metrykalny, ale o pewien zestaw odpowiednio pożądanych lub niepożądanych cech, jak to interpretował jeden z faszystowskich autorów: „niezależnie
od wieku, jaki wyznacza kalendarz [...]: młodość ciała i młodość ducha, młodość
nadziei i pewności, młodość nieśmiertelnej Ojczyzny!”49. Wykładnię własnego rozumienia młodości dał sam Mussolini przy okazji innego przemówienia w 1931 r.:
43
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Młodzi, a więc śmiali, porywczy, dalecy od wszelkiego ostrożnego wyrachowania
czy wyrachowanej ostrożności; młodzi, a więc wolni od niezgładzonego jeszcze
całkiem ducha życiowych potrzeb, a przede wszystkim spragnieni przyszłości,
w której kryją się zdarzenia, kształtujące historię50.

Widać wyraźnie, że młodość stanowi tutaj konstrukt zbudowany z cech przeciwstawnych wobec wyżej omawianego stereotypu „starego Włocha” okresu
przedfaszystowskiego. Tak pojęta młodość okazuje się jednak paradoksalnie ideałem wyznaczonym do osiągnięcia przez wszystkich Włochów poddanych władzy
faszystów, bez różnicy wieku, w myśl dającego wiele do myślenia popularnego sloganu: „Tutt’Italia ha vent’anni!” (Cała Italia ma dwadzieścia lat!)51. Ludzie starzy nie
zostają ostatecznie wyrzuceni poza nawias polityki państwa, o ile tylko — bagatela — zaprą się własnej starości.
Identyczny mechanizm działał również w odwrotną stronę w odniesieniu do
tych młodych, którzy nie wpisywali się w postulowany przez reżim paradygmat.
Faszystowscy pedagodzy ostrzegali:
Ogólnie rzecz biorąc, umysły skłonne do refleksji, choć można je podzielić na różne kategorie, wszystkie naznaczone są przedwczesną starością. Istnieje charakter
bojaźliwy ab origine, dziecię–starzec [...]. Istnieją mole książkowe, starzy lub młodzi wiekiem [...]. Lecz pokolenie, jakiego potrzeba, by dokonać rzeczy wielkich
nie składa się z Agamemnonów, ale z Achillów. Pokolenie, którego potrzebuje
rewolucja Mussoliniego to pokolenie młodych52.

Kto z młodych okazał się bardziej „Agamemnonem” niż „Achillem”, po prostu
„dziecięciem–starcem”, nawet legitymując się młodym wiekiem metrykalnym, podlegał tym samym co wszyscy starcy szykanom i uszczypliwościom. „Stary Włoch”,
przeciw któremu skierowana była „rewolucja antropologiczna” Mussoliniego, okazywał się w znacznie większym stopniu terminem–wytrychem określającym zbiorczo listę niepożądanych u faszysty cech niż po prostu biologicznym starcem.
A jednak można dostrzec nastrój rozdrażnienia i zaniepokojenia wśród starszych
pokoleń, a nawet funkcjonariuszy partyjnych, z powodu fali frenetycznego kultu
młodości i pogardy dla starości, która począwszy od Marszu na Rzym rozlała się po
faszystowskich Włoszech. Niekiedy w źródłach pojawiają się wyraźne wątpliwości,
maskowane troską:
Wkrótce ustąpimy kroku tym, którzy w ławach szkolnych przygotowują się do
przejęcia pięknego, lecz odpowiedzialnego i wcale trudnego dziedzictwa. Czy
będą doskonalsi duchowo? Silniejsi od nas? Czy zaradzą temu, czemu myśmy nie
podołali albo czego dokonaliśmy niewłaściwie?53

Istnienie tego typu rozterek pośrednio potwierdzają wciąż wracające w urzędowej propagandzie sakramentalne zaklęcia i wezwania: „Starzy muszą ograniczyć
się do roli wychowawców, przewodników, ale muszą pozostawić młodym miejsce,
50

G. Marziali, Fascismo educatore, Palermo 1939, s. 78–79.
C. F. Zanelli, Parole ai giovani. La politica sanitaria del regime, Pisa 1936, s. 9.
52
S. Giusti, Giovinezza, Milano, s.a., s. 13.
53
G. Danzi, Antologia per i Giovani Fascisti, Roma 1934, s. 222.
51

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

322

Piotr Podemski

które ze względu na zdolności intelektualne, moralne i techniczne godni są zająć”54.
W ostrym tonie — biorąc pod uwagę kontekst i specyficzne nacechowanie w jego
ramach poszczególnych słów — tego typu wątpliwości ucinał sam Mussolini: „Nikt
nie jest bardziej stary niż ten, kto zazdrości [innym] młodości”55.

„Konserwatywna rewolucja”
Wojna wydana przez faszystów starości w ramach projektu „rewolucji antropologicznej” — nawet jeśli chodziło o starość jako kategorię ducha, a nie ciała — okazała
się w ich polityce społecznej bronią obosieczną. Z jednej strony rzeczywiście pozwoliła narzucić całemu narodowi większy dynamizm skutkujący w początkowym
okresie rządów faszystowskich sukcesami wynikającymi z pewnej mobilizacji społeczeństwa, z drugiej jednak — pełna energii retoryka wymuszała pośrednio na samej faszystowskiej elicie dotrzymanie kroku własnym wezwaniom. Nieświadomie
ów problem nazwał Mussolini, wygłaszając kiedyś z propagandową intencją frazę:
„Pokolenie, które przeżyło zwycięską wojnę, nie może się zestarzeć”56.
A jednak faszystowscy „hierarchowie” (gerarchi) — najczęściej trzydziesto–
i czterdziestolatkowie w momencie Marszu na Rzym — w ciągu dwudziestolecia trwania reżimu zdążyli wyraźnie się postarzeć, co rzutowało na coraz mniej
przekonujący i coraz mniej zbieżny z oficjalnymi sloganami wizerunek całej elity
władzy. Starzejąc się, faszystowscy dygnitarze — to częsta bolączka systemów totalitarnych — opierali się równocześnie wypracowaniu mechanizmów wymiany
elit, z godnym wzmianki wyjątkiem upatrywania w zięciu Duce (ur. 1883), hrabim
Galeazzo Ciano (ur. 1903), jego następcy. Rozumiejąc, że od sprostania wyzwaniu
mitu młodości zależy w jakiejś mierze ich przetrwanie na szczytach władzy faszystowscy „starcy” poddawali się publicznie próbom, mającym na celu demonstrowanie fizycznej krzepy (np. czynny, choć symboliczny, udział w pokazach gimnastycznych czy zwyczaj podbiegania do biurka Mussoliniego podczas audiencji
w Pałacu Weneckim)57.
Niezależnie jednak od tych zabiegów daje się zauważyć w przypadku włoskiego
faszyzmu działanie omówionego wyżej mechanizmu rewolucyjnego cyklu opisanego na płaszczyźnie teoretycznej przez Wolfensteina. Coraz bardziej nieuchronnie
dawały o sobie znać przejawy transformacji faszyzmu z fazy rewolucyjnej jako wywrotowego ruchu ku fazie zachowawczej jako totalitarnego reżimu. Ci sami ludzie,
którzy w latach 1919–1922 stoczyli rewolucyjny bój o obalenie systemu państwa
liberalnego w imię większego egalitaryzmu i solidaryzmu społecznego, po Marszu na Rzym stawali się stopniowo rzecznikami hierarchizacji w ramach struktur
partyjnych i państwowych, broniąc własnego stanu posiadania i przywilejów, zadziwiająco podobnie jak niegdyś czyniła to potępiana przez nich wówczas burżuazyjna klasa rządząca. Przełomowym punktem w tej ewolucji okazało się, moim
zdaniem, zawarcie w 1929 r. paktów laterańskich z Watykanem, który to akt ostatecznie i uroczyście przypieczętował porzucenie przez faszystów pierwotnych idei
futurystycznych i rewolucyjnych na rzecz konserwatywno–narodowych. W ten sposób faszyzm coraz wyraźniej zbliżał się ku chwili, w której zostanie określony przez
54
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współczesnych badaczy jako klasyczna „konserwatywna rewolucja” (rivoluzione
conservatrice)58.
Ta stopniowa przemiana skutkowała wzbieraniem fali buntu wychowanej przez
faszyzm w jego „klimacie historycznym” (propagandzie) młodzieży wobec dramatycznego rozdarcia między nigdy oficjalnie nieunieważnioną ideologią ruchu a jego
praktyką działania jako reżimu, choćby w wydaniu z drugiej połowy lat 30. XX w. Już
ówczesny faszystowski autor następująco charakteryzował stan ducha młodzieży:
Czyż gorycz młodych nie jest większa niż gorycz ich niemłodych już ojców?
Nowa kultura i kultura nowa. Co dzień jakiś program, co gazeta, to manifest.
Co młodzieniec, to grupa, a więc gazeta, a co najmniej tygodnik. I strzały latają.
Oprócz Mussoliniego i paru hierarchów, każdy starzec z brodą, co przekroczył
pięćdziesiątkę, niech lepiej się schowa. Oprócz kilku świętych formuł faszystowskiej doktryny, cała reszta — precz za okno59.

Opis ten — niosąc cenną informację, że w realiach faszystowskich Włoch za
starca uważano już pięćdziesięciolatka — równie trafnie oddaje stan ducha młodzieży faszystowskiej zarówno w latach 20., jak i 30. XX w., tyle tylko, że przed
Marszem na Rzym ów stan oznaczał słuszny bunt wobec „starej Italii” liberalnej,
a w latach trzydziestych — głęboko niesłuszny opór wobec reżimu faszystowskiego. W całej pełni jednak to dopiero sojusz z III Rzeszą oraz traumatyczne doświadczenie II wojny światowej stanowiły — jak się wyraził wybitny historyk, Alexander
De Grand — „ostateczny akt bankructwa, który dopełnił dzieła separacji pomiędzy
podstarzałymi zwycięzcami Marszu na Rzym a wychowanym przez nich pokoleniem”60. W swym rewolucyjnym natarciu na starość faszyzm poniósł więc klęskę,
którą zadała mu sama biologia rękoma wychowanej przez niego z wielkim staraniem młodzieży.
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Czy na pewno starzy?
Obraz profesorów i nauczycieli szkół średnich Galicji
z drugiej połowy XIX i początku XX wieku
w oczach ich uczniów

„U

waga, idzie stary”. W takich słowach wypowiadają się uczniowie o zbliżającym się do klasy profesorze Immanuelu Rathim. Okazuje się, że słowo „stary” użyte wobec profesora literatury i języka angielskiego w słynnej niemieckiej
produkcji Błękitny Anioł z 1930 r., w reżyserii Josefa von Sternberga, ma co najmniej
kilka znaczeń. Rath stosuje przestarzałe metody dydaktyczne: ucząc wymowy, wymaga poprawnego zapisu przedimka angielskiego „the”, co jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką i tak naprawdę stanowi krytykę pruskiej szkoły jako zupełnie niedostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości. Co więcej, Rath ma niezliczoną ilość
starokawalerskich naleciałości, zagracone mieszkanie, byle jaką służącą i okazuje
się, że totalnie nie radzi sobie w życiu poza klasą szkolną — łatwo wpada w sidła
uwodzicielskiej szansonistki, próbując walczyć z jej złym wpływem na swoich podopiecznych. Historia ta kończy się dla niego tragicznie — zupełnie traci szacunek
w swojej miejscowości, stając się po poślubieniu Loli, obiektem kpin. „Prawdziwy
profesor taki ze szkoły, a nie profesor magii”, jak się o nim wypowiada w jednej
z pierwszych scen Lola, staje się więc uosobieniem kondycji całej pruskiej edukacji,
która nie wytrzymuje konfrontacji ze współczesnymi wyzwaniami, jakimi są choćby
cielesność i witalność kobiet.
Wspomniany niemiecki film bardzo trafnie wpisuje się w sposób postrzegania
starości i ludzi starych w dwudziestoleciu międzywojennym nie tylko w Europie
Środkowej, ale i w Polsce1. Ludzi w wieku dojrzałym widziano bowiem jako „przestarzałych”, tj. niepasujących do nowych wyzwań, jakie stawiała epoka po I wojnie światowej, zarówno pod względem mentalnym, intelektualnym, jak i przede
wszystkim fizycznym — mieli być oni słabsi, nierzadko wykolejeni życiowo i po-

1

W literaturze popularnej dwudziestolecia międzywojennego i nieco wcześniejszej postaci
profesorów (nauczycieli szkół średnich), nieradzących sobie z uczniami, ale też przedwcześnie podstarzałych mentalnie i fizycznie można znaleźć m.in. na kartach powieści: Niepokoje
wychowanka Törlessa Roberta Musila (1906), w Wyznaniach patrycjusza Sándora Máraia (1934),
Zmorach Emila Zegadłowicza (1935) czy Bezgrzesznych latach (1925) oraz Szatanie z siódmej klasy (1937) Kornela Makuszyńskiego.
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zbawieni sił, potrzebnych do budowania nowej rzeczywistości. W taki sposób problem starości przedstawiają również literaci, wychowankowie gimnazjów galicyjskich, np. Kornel Makuszyński czy Emil Zegadłowicz2.
Okazuje się więc, że zarówno powieść, jak i film rzadko ukazują typ nauczyciela
szkoły średniej, który imponowałby swoim podopiecznym3. Bohaterami kultury popularnej są zazwyczaj starcy, nierzadko z dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi,
oderwani od życia, nieprzystosowani do problemów współczesnej rzeczywistości, którzy nie tylko nie umieją porządnie nauczyć swego przedmiotu, ale też poza lekcjami
totalnie nie radzą sobie nawet w najprostszych sprawach. Szkoła w rękach starców jest
instytucją przestarzałą, służącą systemowi, który można określić takim samym przymiotnikiem. Czy przedstawiony obraz nie jest jednak krzywdzący? Czy rzeczywiście
większość nauczycieli zaliczała się do grupy osób w wieku średnim i starszym? Czy
faktycznie większość z nich była nie tylko stara fizycznie, ale i mentalnie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć, analizując wybrane wypowiedzi uczniów galicyjskich
szkół średnich, których spojrzenie na zagadnienie starości fizycznej i mentalnej profesorów szkół średnich Europy Środkowej uznaję za reprezentatywne dla grupy wychowanków niemieckiego systemu edukacyjnego, dominującego w tej części świata.
Od razu chciałbym jednak poczynić pewne zastrzeżenie warsztatowe. Większość
wspomnień, na których oparłem swoje spostrzeżenia, została napisana ex post — bądź
to w dwudziestoleciu, bądź nawet po 1945 r. Warto też przypomnieć, że część z nich
stanowią teksty okolicznościowe, ewokowane jubileuszem danej szkoły i potrzebą
„oddania charakteru epoki” — a więc mające na celu skonfrontowanie przeszłości
z nową rzeczywistością (sanacyjną4 lub komunistyczną) i tym samym podkreślenie „rozwoju” placówki. Zatem konfrontacja „stary–nowy” wpisana jest w proces
konstruowania owych wspomnień. Nierzadko więcej mówią nam one o postrzeganiu danego problemu w epoce kulturowej, w której powstały, niż o szeroko pojętej opisywanej rzeczywistości. W większym stopniu ukazują więc poglądy autorów
w chwili pisania, którzy swoje wspomnienia (w mniej lub bardziej świadomy sposób) „przepuścili” przez filtr własnych doświadczeń i postrzegania świata. Ponadto,
trzeba jeszcze uwzględnić szeroko omawiany w literaturze przedmiotu problem subiektywności, a więc relatywizmu specyficznych intencyjnych przekazów pisanych,
jakimi są pamiętniki, przez co problem tzw. motywów opisywania danych zjawisk
i odnoszenia się przez poszczególnych autorów do tzw. prawdy historycznej jest
jeszcze bardziej skomplikowany5. Jak zaznaczyła Władysława Szulakiewicz:
2

Zob. m.in. K. Makuszyński, Bezgrzeszne lata, Warszawa 1925; T. Pudłocki, Z dziejów pewnej
przyjaźni — relacje Władysława Tarnawskiego z Kornelem Makuszyńskim, „Rocznik Przemyski”
44, 2008, z. 3: Literatura i Język, s. 67–71. Co ciekawe, bohaterów Zmór Emila Zegadłowicza,
choć stanowią oni przegląd niemal jak najgorszych typów nauczycielskich, prawie wcale nie
określano epitetem „starzy”. Jedynie w księdze czwartej, w pierwszym rozdziale pojawia się
prof. Jan Nepomucen Lizło — „stary, siwy człowiek”, ale epitety te służą raczej podkreśleniu
dziwnego zachowania nauczyciela, a nie jego wieku. Zob. E. Zegadłowicz, Zmory. Kronika
z zamierzchłej przeszłości, Kraków–Wrocław 1984, s. 182–183.
3
Warto w tym miejscu podkreślić, że produkcji polskich, czeskich, węgierskich posługujących się obrazami szkoły i grona pedagogicznego jest w tym okresie stosunkowo dużo.
4
Co ciekawe, jubileusze szkół średnich na obszarze byłej Galicji zaczęto organizować dopiero
po 1926 r.
5
Zob. m.in.: A. Cieński, Z dziejów pamiętników w Polsce, Opole 2002; A. Giza, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław 1991;
B. Gołębiowski, Pamiętnikarstwo a literatura. Szkice z socjologii kultury, Warszawa 1973; F. Ja-
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Analiza tych materiałów wymaga od badaczy niezwykłej ostrożności w interpretacji i krytycyzmu. Bowiem badacz, posługując się literaturą pamiętnikarską,
musi posiadać nie tyle rzetelne przygotowanie merytoryczne, dojrzałość intelektualną, ile wykazać niezwykłą ostrożność w wysnuwaniu wniosków, budowaniu
uogólnień, by nie popełnić błędów polegających na uproszczeniach, bezpodstawnych uogólnieniach. Nie można także wykorzystywać treści tych dokumentów
jedynie do urozmaicenia i ożywienia tekstu, który ma przynieść rekonstrukcję
minionej rzeczywistości6.

Okazuje się więc, że opisywana rzeczywistość szkolna drugiej połowy XIX i początku XX w. jest najczęściej jedynie tworem kulturowym epoki, w której była opisywana, będąc pochodną wielu czynników, takich jak: wiek, wykształcenie, płeć,
mentalność, osobiste doświadczenia szkolne (i nie tylko) autorów, środowisko,
w którym wyrośli i przebywali przez lata oraz szerokie postrzeganie danego zagadnienia w czasie pisania tekstu7.

Wiek
Wacław Borowy, pod datą 16 stycznia 1925 r. zanotował:
Nowy znajomy nekrolog! Umarł „dziadzio” Wabner. Miał 85 lat. Niech mu ziemia lekką będzie, a niebo wybaczy straszne nudziarstwo i to, że nas nic łaciny nie
nauczył (miał 67 lat, kiedy był moim nauczycielem)8.

Borowy, jeden z głównych polonistów i anglistów dwudziestolecia międzywojennego, na początku XX w. wychowanek III Gimnazjum warszawskiego, po latach
nie najlepiej wspominał swojego łacinnika. Na pierwszym miejscu uwypuklił jednak jego wiek i starość. Postrzeganie nauczycieli ex post przez pryzmat tego typu
kategoryzacji rzadkie jest jednak w źródłach pamiętnikarskich. Co więcej, okazuje
się, że w gimnazjach galicyjskich niezmiernie mało było tak posuniętych w latach
nauczycieli, jak łacinnik Borowego z czasów nauki w zaborze rosyjskim.
W Archiwum Państwowym w Przemyślu zachowała się księga nauczycieli, rejestrująca wszystkich nowo zatrudnionych pracowników I Gimnazjum w Przemyślu

kubczak, Metodologiczne problemy użytkowania dokumentów pamiętnikarskich w badaniach nad kulturą współczesną, [w:] Ruch pamiętnikarski i przemiany polskiej kultury, Warszawa 1972, s. 87–88;
J. Kozakiewicz, Pamiętniki jako źródło oraz ich funkcja w procesie kształtowania świadomości społecznej, „Historyka” 12, 1982, s. 127–128; E. Podgórska, Autobiografia jako źródło dla historii wychowania, [w:] Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, red. T. Jałmużna, I. i G. Michalscy, Łódź 1993, s. 227–234; W. Szulakiewicz, Rola literatury pamiętnikarskiej w rekonstrukcji
obrazu galicyjskiego szkolnictwa. Z pamiętnika Rafała Taubenschlaga, [w:] Galicja i jej dziedzictwo,
t. 20: Historia wychowania. Misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę
i 45–lecie pracy naukowej i nauczycielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 195–199.
6
W. Szulakiewicz, op. cit., s. 198.
7
Zob. m.in.: C. Galek, Pochodzenie narodowe i społeczne młodzieży gimnazjalnej w II połowie XIX w.
w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej, „Przegląd Historyczno–Oświatowy” 2012, nr 3–4, s. 104–121.
8
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (dalej cyt. BUW), rkps akcesja 914: Dzienniki Wacława Borowego, 1925, s. 7.
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w latach 1891–19129. Pośród wielu interesujących danych biograficznych dyrektorzy wpisywali daty zatrudnienia i odejścia z placówki poszczególnych pracowników. A że w myśl ówczesnej pragmatyki służbowej, zwłaszcza młodsi nauczyciele
zmieniali się dość często, stąd w okresie tym zatrudnionych było aż 138 nowych
uczących. Co się okazało? Wbrew obiegowym opiniom średnia wieku przyjmowanych do pracy nauczycieli w tej szkole wynosiła zaledwie 31 lat, z czego najmłodsi
przyjęci nauczyciele, dr Stanisław Czerski i Rudolf Bułat mieli jedynie 22 lata. Ale
i najstarszych trudno zaliczyć w dniu przyjmowania do pracy w I Gimnazjum do
starców: Konstanty Horbal miał 54 lata, Seweryn Wolański — 50, a ks. Iwan Sawczyn — 47 lat. Co więcej, na 138 nowo przyjętych do pracy nauczycieli aż 81, tj. 59%
nie przekroczyło 30. roku życia.
Ale i przy kończeniu pracy w tej szkole (czy to z powodu przenosin służbowych,
czy emerytury) średni wiek odchodzących nauczycieli wynosi zaledwie 36 lat.
Wśród nich najstarszy był Zygmunt Weimer (który zakończył swoją pracę w wieku
70 lat, ale już za czasów PRL), Konstanty Horbal — mający lat 67 oraz Bolesław Stojanowski, który w wieku 65 lat został już za czasów II Rzeczypospolitej mianowany
dyrektorem innej szkoły. Co ciekawe, aż 97 nauczycieli, tj. 70% na 138 przebadanych, nie ukończyło 40. roku życia przy odchodzeniu z I Gimnazjum. Zatem i w tej
grupie wiekowej daleko do typowych starców. Okazuje się też, iż zaledwie kilku
zostało przez władze szkolne upomnianych lub przeniesionych w drodze służbowej do innej szkoły za złe zachowanie: Jan Lubaczewski za „niewłaściwe wyrażanie
się podczas lekcji”, co zresztą mu wypominała prasa socjalistyczna10, Władysław
Szychulski „za konflikt z prawem”, Marian Burzyński „z powodu pijaństwa i ciężkiego zaniedbywania obowiązków szkolnych”, Arseni Dorożyński „dyscyplinarnie
do Dębicy za konflikty z innymi nauczycielami”, Stanisław Figiel — „za zaniedbywanie swoich obowiązków”. Henryk Rose został zaś przeniesiony „ze względów
służbowych”, lecz po kilku latach i zmianie dyrektora powrócił do pracy w szkole
już w czasach II Rzeczypospolitej. Co nie zostało uwzględnione w badanej księdze,
to słynny konflikt Bronisława Popiela z dyrektorem Władysławem Bojarskim, który
także zakończył się przeniesieniem zasłużonego polonisty z Przemyśla11.
Dla porównania wieku przyjmowanych do pracy w tej szkole i odchodzących z niej
nauczycieli policzyłem również średnią wieku uczących z dwóch lat szkolnych, z których miałem pełne dane biograficzne, a różniących się chronologicznie o dziesięć lat.
W roku szkolnym 1896/1897 średnia wieku 22 pedagogów uczących przedmiotów
głównych (pominąłem nauczycieli przedmiotów dodatkowych, najczęściej niezatrudnionych na stałe w szkole w liczbie 2–3)12 wyniosła 43 lata. Najstarszy nauczyciel —
Konstanty Horbal miał 61, a najmłodszy, Juliusz Ippoldt — 30 lat. Dziesięć lat później, w roku szkolnym 1906/1907, średnia wieku 31 nauczycieli uczących w zakładzie
głównym (pominąłem filię, która rok później została przekształcona w osobną szkołę)
wyniosła 35 lat13. Najstarszy nauczyciel — Stanisław Goliński, miał lat 58; najmłodszy
9

Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół 187, sygn. 192.
„Nowy Głos Przemyski” 10, 22 I 1911, nr 4, s. 1.
11
Zob. szerzej: T. Pudłocki, Na rozstaju wzorców i pragnień — życie codzienne uczniów I Gimnazjum w Przemyślu na początku XX wieku, [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana
profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A. Banach, Kraków 2013, s. 431–447.
12
Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum I w Przemyślu za rok 1897, Przemyśl 1897, s. 33–35.
13
Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum I w Przemyślu za rok 1907, Przemyśl 1907, s. 3–4. Dane
te, podobnie jak te z roku 1897, zestawiłem z informacjami biograficznymi z innych źródeł.
10
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zaś, dr Stanisław Czerski — zaledwie 24 lata. Tak drastyczne obniżenie średniej wieku
uczących tuż przed I wojną światową wynikało ze zmian wprowadzonych w szkolnictwie średnim za kadencji Michała Bobrzyńskiego, wiceprezydenta Rady Szkolnej Krajowej14. Składały się na nie takie kwestie, jak: nieustanne zapotrzebowanie na nauczycieli spowodowane zakładaniem nowych szkół, efektywniejsza polityka finansowania
szkolnictwa, ułatwienia podczas egzaminów nauczycielskich, a także zmniejszenie
stażu wymaganego do awansów nauczycielskich15.
Zatem według oficjalnej dokumentacji szkolnej prowadzonej na bieżąco przez
dyrektorów analizowanej szkoły trudno zgodzić się z opinią o nauczycielach szkół
średnich jako o starcach, zupełnie nieprzystosowanych do życia dziwakach czy wykolejeńcach16. Okazuje się, że na przełomie XIX i XX w., a więc w okresie znacznego
rozrostu oświaty na poziomie średnim w Galicji, zdecydowaną większość nauczycieli stanowili ludzie nie tylko w sile wieku, ale wręcz młodzi. Zaledwie kilku z nich
na przestrzeni ponad dwudziestu lat było osobami, które nie nadawały się do pracy
w szkole. Słynna siwowłosa rewolucja, o której szeroko pisze Jean–Pierre Bois, jest
więc zupełnie niewidoczna w galicyjskich gimnazjach17.

Starość w pamięci uczniów
Literatura pamiętnikarska odnosząca się do gimnazjów galicyjskich jest dość bogata.
Doskonałym jej uzupełnieniem są tzw. księgi pamiątkowe, które, choć zazwyczaj —
z okazji jubileuszu — mają na celu jedynie podkreślenie „wybitności” poszczególnych placówek, to pomimo swego okolicznościowego charakteru, zawierają sporo
cennego materiału18. Co ciekawe jednak, przeglądając wybrane wspomnienia, nie-

14

Prezydentem zaś był każdorazowy namiestnik.
Zob. szerzej: A. Puszka, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji
w okresie autonomii (1868–1914), Lublin 1999; eadem, Status nauczycieli historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868–1914), [w:] Między nauką a oświatą. Na
styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX w., red. L. Fac, Przemyśl
2003, s. 125–140. Zob. też m.in.: H. Kramarz, Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania...,
s. 75–93.
16
Oczywiście, jest to wniosek na podstawie analizy tylko jednej szkoły. Niestety, podobnych badań nie przeprowadzono wobec innych. Wydaje się jednak, że choćby uwzględniając
wspomnienia o nauczycielach z innych gimnazjów galicyjskich, sytuacja w nich była zbliżona. Piszę o tym dokładniej w dalszej części tekstu.
17
J. –P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska,
Warszawa 1996, s. 235–262.
18
Zob. m.in.: Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazjum im. Franciszka Józefa I we
Lwowie, red. J. Białynia Chołodecki, Lwów 1909; Gimnazjum. Księga pamiątkowa. 50–lecie Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, red. W. Kucharski, Lwów 1928; Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego im. Mieczysława Romanowskiego w Stanisławowie wydana z okazji uroczystości jubileuszowych i zjazdu byłych uczniów w dn. 21–go i 22–go września 1928, Stanisławów
1929; Księga pamiątkowa poświęcona zjazdowi jubileuszowemu z okazji 50–lecia istnienia Gimnazjum I w Jarosławiu, 1884–1934, Jarosław 1934; „Де срібнолентний Сян пливе”. Пропамятна
книга ювилею 50–ліття української державної ѓімназії в Перемишлі 1888–1938, Перемишль
1938; Księga pamiątkowa 70–lecia Państwowego Gimnazjum imienia króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle, 1868–1938, Jasło 1938; Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku, 1888–1958,
red. J. Stachowicz, Kraków 1958; Księga pamiątkowa III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego, 1883–1958, Kraków 1958; Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy
15
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zwykle rzadko można natknąć się na opinię o starych nauczycielach. Nie oznacza to
wcale, że starość jako taka nie pojawia się na kartach wspomnień uczniowskich —
ma ona jednak pewną swoją specyfikę.

Starość tragikomiczna
Idąc tropem przedstawień kultury popularnej, na pozór starszy wiekiem nauczyciel kojarzy się ze specyficznymi, nierzadko budzącymi uśmieszki zachowaniami.
Uważna jednak lektura wspomnień szkolnych z czasów autonomicznych wskazuje
na to, że takich osób było jednak niewiele. Każde gimnazjum posiadało choć jeden
lub dwa tego typu indywidua w galerii uczących, ale nie było to regułą. Klasycznym
opisem mógłby być ten, którym Stanisław Broniewski uwiecznił polonistę III Gimnazjum w Krakowie, Antoniego Mazanowskiego:
Wysoki, z brzuszkiem, w złotych okularach, z siwym pędzelkiem pod dolną wargą, w długim tużurku, sapał, fuczał i mówił półszeptem, zaciągając z litewska.
Firmowy klerykał i wstecznik, przypisywał wszystko co najgorsze „Żydom, masonom i socjalistom”. Nawet Konopnicka, z jej poczciwą łezką społeczną, była dla
niego niebezpieczną rewolucjonistką: „Czego ta baba tak jęczy? Wcale nie jest źle
między ludem, jak pisze ta zwariowana socjalistka”19.

Jednak i w tym opisie, jak w wielu podobnych, starość jest tylko cechą, pozwalającą wzmocnić przywary nauczyciela — nie konstytuuje ona osoby jako takiej. Ponadto, tragikomizm postaci uwypuklony jest w powyższym cytacie przywołaniem
Marii Konopnickiej — marudzący, starszy profesor narzeka, że starszawa poetka
(baba) nic innego nie robi tylko... marudzi.
Starość we wspomnieniach S. Broniewskiego pojawia się również w innym kontekście — jakże też typowym dla autonomicznych stosunków galicyjskich, choć
w przypadku Krakowa niezmiernie sformalizowanych. Imieniny starszego już wiekiem dyrektora Tomasza Sołtysika obchodzono zawsze według tego samego scenariusza — życzenia wobec całej szkoły składał mu po łacinie senior profesor Dymitr
Czechowski, a dyrektor odpowiadał po grecku. Nie wiek jednak obu nauczycieli,
ale nuda całej sytuacji, zwłaszcza dla młodszych uczniów, nieznających na tyle obu
języków, by docenić popisy oratorskie obu mówców, przykuła uwagę autora20.
We wspomnieniach Władysława Czaplińskiego, ucznia II Gimnazjum w Tarnowie, dyrektor Jan Leniek, człowiek liczący wówczas ok. 60 lat, był postacią ponurą
i posępną. Jak wspomina pamiętnikarz, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele nazywali przełożonego „starszym zbójcą”, ze względu na charakterystyczną zwalistą
Szkolnej w Cieszynie, obecnie Szkoły Podstawowej, I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, wydana z okazji 65. rocznicy założenia szkoły, Katowice 1960; Księga pamiątkowa III Gimnazjum,
obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego, 1883–1983, Kraków 1984; Szkoła charakterów. Księga
Jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, oprac. J. Świeboda, Rzeszów 1985; Українська
державна чоловіча ѓімназія у Перемишлі 1895–1995, Дрогобич 1995; Український Iнститут
для дівчат у Перемишлі 1895–1995. Ювілейна Книга Пам’яті до 100–річчя заснування,
Дрогобич 1995.
19
S. Broniewski, Kraków wczorajszy w anegdocie, [w:] W. Bodnicki et al., Kopiec wspomnień, Kraków 1964, s. 475.
20
Ibidem, s. 477. Zob. też K. Brończyk, Quem cum conspexissent..., [w:] Księga pamiątkowa III
Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego..., s. 244.
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sylwetkę, powolny sposób poruszania się i introwertyczne usposobienie21. Także
w podobnym wieku „najstarszy profesor szkoły”, radca Franciszek Gutowski, został zapamiętany głównie ze względu na swoje śmieszne powiedzonka i niekiedy
absurdalne zachowanie, które wiek jedynie uwypuklał22. Z kolei dyrektor gimnazjum w Nowym Sączu, Ludwik Klemensiewicz, uwieczniony został jako „stary,
w ostatnich latach na wszystkie sprawy szkolne zupełnie zobojętniały”23.
Jest rzeczą dość ciekawą, że wszystkie wymienione wyżej postaci zasłynęły w annałach historii jako autorzy mający niezły — jak na nauczycieli szkół średnich — dorobek naukowy. Okazuje się jednak, że w oczach uczniów nie zostali zapamiętani
jako wybijający się naukowo profesorowie, ale raczej jako podstarzali dziwacy.

„Staruszkowie” wierni... prawie mierni
We wspomnieniach uczniów rzeszowskiego gimnazjum niewielu z nich pisze o wiekowych profesorach. Jan Brzuza zaznacza, że większość profesorów i dyrektor „odznaczali się wyjątkową równowagą umysłową”. Oczywiście były też wyjątki, niemniej jednak dosłownie tylko dwa przypadki osób, które autor zaliczył do grona
starszych nauczycieli. „Chory nerwowo” profesor matematyki i fizyki, Stanisław
Zabawski, zupełnie nieradzący sobie z dyscypliną podczas lekcji, oraz katecheta,
ks. dr Bronisław Karakulski, tępiący bezlitośnie wszelkie błędy teologiczne popełniane przez uczniów i krzyczący przy odpytywaniu podopiecznych24. Jednak okazuje
się, że Zabawski, ucząc autora, miał ok. 50 lat, a Karakulski przekroczył zaledwie 40.
Obu panów trudno więc zaliczyć do ludzi starych. Stanisław Kot, prawie równolatek Brzuzy, potwierdza kiepskie umiejętności Zabawskiego, określając go mianem
„staruszka”, który „i wiekiem, i metodą reprezentował najstarszą szkołę”25. Epitet
„staruszka” otrzymał też Jan Karol Całczyński, mający ok. 60 lat w czasach Kota, który choć był dobrym polonistą i organizatorem życia pozaszkolnego, to podobno nie
interesował się uczniami i ich obecnością podczas jego lekcji. Także historyk Julian
Sutowicz określany był mianem „suchego, małego, samotnego staruszka”26. Kot, kreśląc portret grona nauczycielskiego gimnazjum rzeszowskiego in corpore, konstatuje:
Przeważali profesorowie starzy wiekiem, bliscy emerytury, kształceni w dawnych
latach, wkrótce po spolszczeniu uniwersytetów krakowskiego i lwowskiego, w atmosferze depresji po powstaniu 1863 r., na drodze pedagogicznej raczej szukający
chleba aniżeli służby jakimś ideałom. Bali się pokazywać uczucia narodowe, chociaż je mieli, bo te były zakazane i podejrzane. Przysięgali na wierność cesarzowi,
rządowi, państwu austriackiemu i wierności tej dotrzymywali, uważając, że cesarz
im płaci i zapewnia im, jak i całemu krajowi, warunki spokojnego bytu. Byli lojalistami z przekonania. Wobec Prus i Rosji wystrzegali się jakichkolwiek aluzji [...]27.

21

W. Czapliński, Szkoła w młodych oczach, Kraków 1982, s. 46–47, 66.
Ibidem, s. 92–96.
23
E. Romer, Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary, Kraków 1988, s. 45.
24
J. Brzuza, Wspomnienia z lat szkolnych 1896–1904, [w:] Szkoła charakterów..., s. 44. Podobnie
o nim wypowiada się Władysław Szafer, zob. idem, Wspomnienie przyrodnika, [w:] Szkoła charakterów..., s. 61.
25
S. Kot, Wspomnienia, [w:] Szkoła charakterów..., s. 54.
26
Ibidem, s. 57.
27
Ibidem.
22
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W innym miejscu Kot zaznacza: „Cały ten zespół starych profesorów traktowaliśmy pobłażliwie, na ogół lubiliśmy ich, chociażeśmy się z nich podśmiewali”28.
Dodaje przy tym, że respekt wywoływali młodsi, „którzy przyszli z uniwersytetów
z nowoczesną wiedzą, z uzdolnieniem i zapałem pedagogicznym”29. Także Marian Weiss wyraźnie wyróżnił dwie grupy profesorów w I Gimnazjum rzeszowskim: 1) starych — starego Forczka i garbatego Miękisza, ulubieńców młodzieży
Flisa i Grzywaka oraz sztywnego Krajewskiego i małego Kosińskiego, a także 2)
młodszych30. Zatem „starzy” to lojaliści, dobroduszni konformiści, niekiedy bardzo
dobrzy ludzie, ale jakby wyrośli i ukształtowani przez okres pozytywizmu — bez
większego zacięcia do wychowywania młodzieży i oddania swoim przedmiotom.
Co interesujące, w odróżnieniu od wspomnień Borowego z okresu nauki w gimnazjum warszawskim, galicyjscy pamiętnikarze w ogóle nie notują wieku swoich nauczycieli. Uczący ich nauczycieli są starzy sami przez się — bez względu na metrykę
określającą liczbę ich lat. Sam Stanisław Kot, późniejszy profesor historii oświaty
i wychowania, z racji swojej działalności naukowej jako autor wspomnień mógł być
tym bardziej wyczulony na odpowiednie kształtowanie młodzieży i przygotowanie dydaktyczne swoich rzeszowskich nauczycieli, patrząc po latach na ich wkład
w rozwój jego osobowości. Ale czy jego ogląd nie wydaje się zbyt surowy?

Starość przyjacielska
Obraz wyłaniający się ze wspomnień Kota niekoniecznie znajduje potwierdzenie
w pamiętnikach poświęconych innym szkołom. Przykładowo Julian Stachowicz,
kiedy po dwóch latach nauki w gimnazjum w Brzozowie przeniósł się we wrześniu
1915 r. do gimnazjum w Sanoku, zastał tam „kadrę starą doświadczeniem”, choć
o „wielkiej wiedzy”31. Było to zresztą w czasie I wojny światowej, gdy wielu młodszych nauczycieli zostało powołanych do wojska i w celu zapewnienia płynności
normalnej nauki w gimnazjach Rada Szkolna Krajowa zatrudniała nauczycieli emerytów. Okazuje się jednak, że nie zawsze musieli to być „pocieszni staruszkowie”,
jakby sugerowały wspomnienia wychowanków rzeszowskiego gimnazjum.
Ksiądz Piotr Niezgoda, opisując gimnazjum jasielskie przełomu lat 80. i 90.
XIX w., wypowiadał się z olbrzymią atencją o swoich wychowawcach. I jeżeli nawet
gdzieniegdzie można odczytać „między wierszami”, że czas nauki szkolnej nie był
dla niego najłatwiejszy, to większość nauczycieli oceniał on jako „prawdziwych”
przyjaciół młodzieży. Tak jawi się mu np. „dziadek” — profesor przyrody, dr Adolf
Graczyński32, czy „nasz ukochany stary «nuś no nuś»”, dyrektor Klemens Sienkiewicz: „Siwy, poważny, rzadko się śmiejący, a taki prawdziwy ojciec”33. Sienkiewicz,
wspominany jest jak rzadko który z ówczesnych dyrektorów — przystępny, wspierający ich finansowo, przyjacielski, a przy wypełnianiu swoich obowiązków, zwra-

28

Ibidem, s. 55
Ibidem.
30
M. Weiss, Musa, mihi causas memoria. Wspomnienia absolwenta I gimnazjum w Rzeszowie z lat
1908–1917, [w:] Szkoła charakterów..., s. 94.
31
J. Stachowicz, Drogą Andrzeja Radka, [w:] Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku...,
s. 223.
32
P. Niezgoda, Wspomnienia z czasów szkolnych (z lat od 1886 do 1894), [w:] Księga pamiątkowa
70–lecia Państwowego Gimnazjum imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle..., s. 91.
33
Ibidem, s. 92.
29

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

Czy na pewno starzy? Obraz profesorów i nauczycieli szkół średnich Galicji...

333

cający uwagę na meritum, a nie na szczególiki (autor wspomina, że przy odwiedzaniu stancji dyrektorowi chodziło przede wszystkim o to, by uczniowie mieli dobre
warunki do nauki34. Nawet gdy dali się złapać na zakazanym urzędowo paleniu
papierosów nigdy bury za to nie otrzymywali)35. Sienkiewicz, który przez wiele lat
pracując w Przemyślu, obserwował swojego przełożonego — ówczesnego dyrektora tamtejszego gimnazjum, ks. Tomasza Polańskiego — mógł sporo zaczerpnąć
w stylu kierowania gimnazjum od niego. Obaj wydają się jakby kontynuatorami
jednej linii. Także bowiem ks. Polański we wspomnieniach uczniowskich jawi się
jako „zacny starzec” — najlepsze, wręcz idealne uosobienie maksymy gente Ruthenus natione Polonus36, którą stosowano i wobec Sienkiewicza. Typem dobrotliwego
dyrektora był też kierujący pracą gimnazjum w Jarosławiu, Andrzej May — zapamiętany jako dobrotliwy, „siwy, wysoki staruszek”37. Z kolei dyrektor II Gimnazjum w Tarnowie, Józef Piekarski, który „poruszał się wobec postępującej sklerozy
powoli”, uwieczniony został jako rzadki przykład doskonałej autoironii, stosujący
żartobliwe określenia, gdy wypowiadał się o sobie w stylu „pobiegłem jak sarenka”.
Okazuje się jednak, że pomimo braków w sprawności psychofizycznej, cieszył się
dużym szacunkiem i uznaniem wśród podwładnych38.
Zatem starość we wspomnieniach uczniów niekiedy wydaje się czymś wręcz nobilitującym. Dyrektor szkoły, wykorzystując swój autorytet i dużą władzę, wynikającą
z przepisów ministerialnych, to „najlepszy przyjaciel i opiekun”39, do którego młodzież
się chętnie garnie i z którym chce przebywać. Starość jednak tak zapamiętana wynika
bardziej z cech charakterologicznych danych przełożonych, a nie z racji ich wieku.

Powstańcy
Osobną kategorię starszych nauczycieli w oczach uczniowskich stanowią byli
uczestnicy powstania styczniowego. Ich szczególne wyróżnienie w rzeczywistości
szkolnej wynikało z ogólnego zainteresowania losem „bojowników” tego najwięk34

Ibidem. O tym, że zazwyczaj „wizytowanie” stancji czy zachowanie się względem uczniów
na ulicach miast wyglądało zupełnie inaczej świadczy wiele wspomnień, choćby W. Czaplińskiego, wspominającego tarnowskiego polonistę, Franciszka Penkalę, czy wspomnienia
Edwarda Horwatha, który opisywał jak to katecheta I Gimnazjum w Przemyślu, ks. dr Jan
Drozd, uwielbiał buszować wśród rzeczy uczniowskich, wszędzie i we wszystko zaglądając. Zob. W. Czapliński, op. cit., s. 98–99; Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół 901,
sygn. 33, E. Horwath, Echa młodych lat (Ze wspomnień ucznia I gimnazjum w Przemyślu
w czasach austriackich, 1895–1902), s. 49.
35
Zob. też H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprac. A. Zgorzelska, Londyn 1992, s. 15–16.
36
Gezet, Ze wspomnień szkolnych. Same ptaszki (autentyczne), „Ziemia Przemyska” 11, 1 VIII
1925, nr 31, s. 3. Zob. też: idem, Ze wspomnień szkolnych. Nafta i korek, „Ziemia Przemyska”
11, 22 VIII 1925, nr 34, s. 2–3; idem, Ze wspomnień szkolnych. Sprzedaż gołębia na dachu, „Ziemia
Przemyska” 11, 10 X 1925, nr 41, s. 2; idem, Ze wspomnień szkolnych. Straszny sen, „Ziemia
Przemyska” 11, 14 XI 1925, nr 46, s. 3. Zob. też: K.S., Wspomnienia o ks. Polańskim, ibidem, s. 1;
P. Дмоховський, Колись а нині... Спомин з шкільних часів, „Український Голос” 4, 24 IX
1922, nr 39 (165), s. 1.
37
A. Despinoix, Księga pamiątkowa poświęcona zjazdowi..., s. 24.
38
W. Czapliński, op. cit., s. 74. Przykładów tego rodzaju zapamiętanej starości jest o wiele więcej, zob. m.in. wspomnienia Karola Estreichera o profesorze Janie Pawlikowskim z III Gimnazjum w Krakowie, K. Estreicher, Przeciw niepamięci, [w:] Księga pamiątkowa III Gimnazjum,
obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego..., s. 240, a także wiele innych.
39
P. Niezgoda, op. cit., s. 92.
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szego w dziewiętnastowiecznej historii Polaków powstania narodowowyzwoleńczego, jak i z faktu, że wielu z nich przed 1914 r. wciąż była czynna na terenie Galicji politycznie i zawodowo40. Byli oni więc pewnego rodzaju „nośnikami pamięci”.
I choć polityka pamięci historycznej41 realizowana w austriackiej szkole nie odnosiła
się szczególnie do kwestii roku 1863, to w szerszym ujęciu była ona realizowana
przez społeczeństwo polskie w dobie autonomicznej42. Stąd i powstańcy–nauczyciele (o ile pracowali w danej szkole) niekiedy stawali się swoistego rodzaju punktem
odniesienia we wspomnieniach uczniowskich.
Przeważnie wspominano ich jako wiekowych, lekko oderwanych od rzeczywistości, dobrodusznych, którym jednak sam udział w powstaniu zapewniał szacunek
i miano bohaterów narodowych. W Jarosławiu należał do nich profesor rysunków
Józef Dziewoński, „z długimi siwymi włosami i polskim siwym wąsem”, któremu
uczniowie podkradali cukierki, do których miał olbrzymią słabość43. Stanisław Proń
tak wspomina lekcje historii Polski z gimnazjum jasielskiego:
Gdy stary [Aleksander] Truszkowski, weteran powstania styczniowego, opowiadał „dzieje ojczyste” — cicho było na lekcji jak makiem siał. Historię powstań
narodowych wypalał nam w sercach zgłoskami, ociekającymi łzami i krwią... Sam
przy tym nieraz ukradkiem wycierał dużą, kraciastą chustą zaczerwienione oczy,
a oparłszy na dłoni siwą głowę przesiedział tak bez ruchu na katedrze długie
chwile — a myśmy uszanowali zawsze zadumę bolesną starego weterana...44

O tym, że nie zawsze przeszłość powstańcza wystarczała, aby zasłużyć sobie
na posłuch wśród młodzieży, świadczą wspomnienia Jana Świerkowicza, ucznia
gimnazjum w Sanoku. Uczyło go dwóch powstańców styczniowych, August Mroczkowski i Antoni Gołkowski, z których ten drugi „właściwie nic mnie nie nauczył, nic
nie wykładał, a oceniał chyba z pamięci”45. Z kolei Mroczkowski, wspominany jest
jako stary przyrodnik, „któremu trudno było iść z nami na łąkę i do lasu”46. W tym
przypadku starość kojarzyła się uczniom z lenistwem, opieszałością i lekceważeniem swoich obowiązków.

40

Zob. szerzej: L. Michalska–Bracha, Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno–politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy, [w:] Galicja
1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec,
L. Zaszkilniak, t. 1, Rzeszów 2011, s. 360–371.
41
Literatura dotycząca szeroko rozumianej pamięci historycznej jest bardzo szeroka. Zob. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, red. D. Malczewska–Pawelec, T. Pawelec, Kraków 2011,
s. 13–32: rozdz. Nośniki pamięci, sfery polityki pamięci (Założenia teoretyczne pracy).
42
R. Dutkowa, Oddziaływanie tradycji we wzorcach wychowawczych społeczeństwa polskiego w Galicji, [w:] Celem nauki jest człowiek... Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie
Madurowicz–Urbańskiej, red. P. Franaszek, Kraków 2000, s. 73–80.
43
A. Despinoix, op. cit., s. 25–26.
44
S. Proń, Sylwetki „bogów”, [w:] Księga pamiątkowa 70–lecia Państwowego Gimnazjum imienia
króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle..., s. 103.
45
J. Świerzowicz, Wspomnienia z lat 1901–1908, [w:] Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego
w Sanoku..., s. 174.
46
Ibidem, s. 176.
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Podsumowanie
Polskiego i geografii uczył profesor Robiński — młody naówczas nauczyciel, wąsal drogi — wedle mody owych lat — samochcąc przedwcześnie podstarzały.
Ptaszycki prał kluczami i gęby uczniowskie masakrował, ksiądz straszył diabłami i z hrabiowska głupkowato chamił i durnił — a jednak mimo wszystko najdotkliwszy był onże polonista profesor Robiński — najdotkliwszy nie gniewem,
nie sadyzmem, nie głupotą kleszą, lecz tą bezgraniczną, absolutną nieznajomością psychiki dziecięcej, bo przecie nie chłopięcej nawet: — traktował uczniów jak
złośliwych głupców i osłów koronowanych, którym dopiero on światło niesie47.

Początek dwunastego rozdziału księgi pierwszej Zmór Zegadłowicza chyba najlepiej oddaje tytułowy problem starości profesorów gimnazjalnych w autonomicznej Galicji. Zegadłowicz, absolwent wadowickiego gimnazjum z roku 1906, swoją
powieść oparł w dużej mierze na własnych przeżyciach szkolnych i choć nierzadko
podkoloryzował „atmosferę” panującą w prowincjonalnej szkole średniej48, to zagadnienie mniej lub bardziej wydumanych „zmór” własnego dzieciństwa opisał w miarę wiernie. Wbrew bowiem stereotypowi funkcjonującemu w kulturze popularnej,
większość ówczesnych pedagogów wcale nie była stara w sensie fizycznym. Władysław Czapliński wspominał, że jego germanista, Józef Gładyszowski, miał 27 lat,
kiedy zaczynał z nim naukę, „czego bym na podstawie jego zewnętrznego wyglądu
nigdy nie przypuszczał. [...] był człowiekiem rosłym, z potężnym brzuchem, a nad
mocnym kadłubem unosiła się wielka jak księżyc w pełni łysa głowa z licznymi podbródkami”49. Nawet analiza nekrologów zmarłych w czasie pełnienia obowiązków
nauczycieli nie wskazuje na to, że byli to ludzie wiekowi — wręcz odwrotnie, obok
pięćdziesięciolatków, nierzadko zdarzają się nawet ludzie ok. trzydziestoletni50.
Zatem jeśli mamy do czynienia ze starcami w galicyjskim gimnazjum, to raczej
z typami wzoru profesora Robińskiego — przedwcześnie podstarzałymi mentalnie,
choć de facto mężczyznami w sile wieku. Ci „młodzi starcy” nierzadko wybierali
zawód nauczyciela szkoły średniej, gdyż gwarantował on w ówczesnych realiach
sporo przywilejów: w miarę wysoką pozycję społeczną, gwarancję pracy przy zapotrzebowaniu na nauczycieli w okresie szybkiego i znacznego rozwoju szkolnictwa
średniego, nie najgorszą pensję (dużo lepszą niż choćby nauczycieli innych typów
szkół) oraz stabilny jej wzrost co pięć lat, a także emeryturę, która wciąż w realiach
początku XX w. nie była zagwarantowana dla wszystkich grup zawodowych. Bardziej jednak niż wiek, w pamięci uczniów pozostały przywary profesorskie — wiek
co najwyżej dodatkowo te ułomności jeszcze podkreślał. Dlatego potencjalne kategorie opisu „starych nauczycieli” można by jeszcze mnożyć, ważniejsze jednak od
nich są społeczne reguły zapamiętania wychowawców jako starych lub młodych
47

E. Zegadłowicz, Zmory.., s. 70–71.
Na ile Zegadłowicz konfabulował, a na ile czerpał z własnych przeżyć, zob. na przykładzie
sylwetki ówczesnego dyrektora gimnazjum wadowickiego: J. Elżbieciak, Dyrektor c.k. gimnazjum w Wadowicach — Seweryn Arzt (1842–1907), „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu” 2003 (wyd. 2004), nr 7 (86), s. 246–250.
49
W. Czapliński, op. cit., s. 80.
50
Nekrologi, nawet bardzo lapidarne, wszystkich nauczycieli zmarłych w czasie pełnienia
„służby” zamieszczano choćby w sprawozdaniach szkolnych. Ich spis zob. E. Jankisz, Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843–1998 w zbiorach Biblioteki
Głównej WSP w Rzeszowie, cz. 1: Polonica, Rzeszów 2000, s. 132–147.
48
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w poszczególnych epokach i przyczyny takiego, a nie innego zapamiętywania zjawisk i osób związanych ze szkołą.
Z tego powodu należy być czujnym przy analizowaniu takiego rodzaju źródeł, jakim są pamiętniki z czasów szkolnych. We wspomnieniach pisanych z perspektywy
czasu nierzadko dominują bowiem zupełnie skrajne sposoby ukazywania danych
nauczycieli: albo ich obraz jest wyidealizowany (kwestia wyrabiania opinii tzw. lubianych wychowawców lub kreowania własnej przeszłości po to, by podnieść swoją
ocenę w oczach innych lub własnych), albo stanowi swoistego rodzaju „zemstę po
latach”. Odzwierciedla więc charakterystyczne „relacje władzy”, panujące w szkole, które z perspektywy czasu znajdują różne odzwierciedlenie w formie pisanej51.
Konstrukcja postaci nauczyciela — często występującej „figury” we wspomnieniach
szkolnych, bez względu na epokę — wpisuje się bowiem w o wiele szerszy dyskurs
postrzegania uczących, a w poszczególnych okresach jest szczególnie specyficzna.
Przykładowo, w okresie dwudziestolecia, kiedy powstała duża część wykorzystanych w tekście wspomnień, starość w kulturze kojarzyła się z obelgą i nie miała
nic ze wzniosłości. Warszawski filolog polski i anglista, Wacław Borowy, w wieku
niepełnych 35 lat, na marginesie rozważań o licznych przykładach zgonów wśród
jego znajomych, zaznaczył w swym Dzienniku pod datą 15 stycznia 1925 r.: „Starość
się zbliża”52. Wkroczył on bowiem w wiek dojrzały, narzekał na problemy zdrowotne i musiał podjąć obowiązkową gimnastykę, by utrzymać ciało w formie. Dlatego
przy analizie obrazu starości w oczach uczniów trzeba też wziąć pod uwagę oceny
różnego pokolenia i czas, w których wspomnienia zostały napisane.
W prezentowanych wspomnieniach mamy więc do czynienia w o wiele większym stopniu z polityką pamięci o ludziach starych w dwudziestoleciu międzywojennym niż z rzeczywistością galicyjskiej szkoły średniej drugiej połowy XIX
i pierwszych lat XX stulecia. Jeżeli we wspomnieniach tych mowa jest o starości, to
cecha ta kojarzy się raczej ze starym sposobem nauczania (mechanicznym, pamięciowym, głównie streszczaniem podręcznika) i to bez względu na to czy dany nauczyciel był w rzeczywistości człowiekiem młodym, czy też w wieku przedemerytalnym. Zatem kwestia postrzegania kategorii młody/stary uczący jest jednoznaczna
ze stosowaniem nowszych (bardziej aktywizujących) lub starszych (biernych) metod nauczania. Tak samo wygląda ocena poglądów politycznych poszczególnych
wychowawców: młodzi to ci, którzy myśleli w kategoriach narodowych, starzy —
ci charakteryzujący się często bezkrytycznym służeniem staremu systemowi, czyli lojalistycznym podejściem wobec Franciszka Józefa i jego przedstawicieli53. Inaczej o swoich wychowawcach pisali też uczniowie, którzy po latach sami zostali
nauczycielami (te relacje zazwyczaj są obszerniejsze, dokładniejsze, próbujące bardziej wieloaspektowo nakreślić panujące wcześniej warunki oświatowej), a inaczej
przedstawiciele innych zawodów. Co należy również podkreślić, nauczyciele wydają się starymi w oczach młodych lub nawet bardzo młodych uczniów, dla których
spojrzenie na mężczyznę ok. trzydziestoletniego jest spojrzeniem na osobę poważną
i dużo od nich starszą — zatem starą. Względność tego ujęcia wynikała zaś choćby z panującej wówczas mody i sposobu „noszenia się”. Oficjalny strój nauczycieli
51

Zob. szerzej M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998.
52
BUW, rkps akcesja 914: Dzienniki Wacława Borowego, 1925, s. 7.
53
Bardzo negatywnie pisał o tym, charakteryzując nauczycieli gimnazjum w Nowym Sączu,
Eugeniusz Romer, zob. idem, op. cit., s. 44–45.
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niemal automatycznie podkreślał, że byli oni urzędnikami cesarskimi (zatem grupą
uprzywilejowaną w państwie), a wyniosły i paternalistyczny sposób traktowania
przez większość z nich swoich podopiecznych pogłębiał jeszcze dystans wiekowy.
Zatem stosując kategorię starości w badaniach nad życiem szkolnym, trzeba być
niezmiernie wyczulonym na język i kontekst pisanych wspomnień, okazać się może
bowiem, że opisywani starcy... wcale tacy starzy nie są.
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Stary człowiek w dziewiętnastowiecznym kurorcie

‘K

urort’, jak podaje Słownik języka polskiego z początków XX w., to „miejsce lecznicze”1. Takie cudowne miejsca, gdzie przywracano m.in. za pomocą kąpieli
zdrowie znane już były w starożytności. Odwiedzano wówczas np. przyświątynne
zbiorniki wodne, które często miały właściwości lecznicze i stały się zaczątkami późniejszych uzdrowisk2. W czasach średniowiecza jedynie w sporadycznych przypadkach wykorzystywano w celach leczniczych źródła mineralne czy termalne. Jeszcze
w XVI, XVII w. kontakty z wodą mieszkańców Europy nie należały do częstych,
gdyż obawiano się przeziębień. Kąpiele w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach
czy morzu uważano za dobre dla gminu, ludzie z wyższych sfer ich unikali. Dopiero
na przełomie XVII i XVIII w. angielscy lekarze, John Floyer i Robert Witty, zwrócili
uwagę na zdrowotne walory kąpieli w morzu czy w źródlanych wodach mineralnych, np. w Scarborough. Rozwijała się talasoterapia (z gr. thalassa — morze) i wodolecznictwo. Za jej ojca uważa się angielskiego lekarza Richarda Russela. Zalecano
ją głównie w leczeniu chorób nerwowych czy melancholii ludziom z wyższych sfer,
którzy nie mieli większych zmartwień i nie musieli zabiegać o zdobycie podstawowych środków do życia. Balneologią zainteresowali się też uczeni francuscy (Hugues Maret) i niemieccy. Zalecano kąpiele w zimnej, słonej wodzie o temperaturze
12–14 stopni przy silnych falach. Najbardziej odpowiednie były wody Atlantyku,
Morza Północnego czy Bałtyku, ciepłe Morze Śródziemne, zdaniem ówczesnych lekarzy, nie miało walorów zdrowotnych3.
Troska o zdrowie stała się jednym z czynników rozwoju turystyki w XIX stuleciu. Pomocny w wodolecznictwie i w zachowaniu czystości stał się wynalazek natrysku dokonany przez poddanego Habsburgów, Vincenta Priessnitza, który zbudował własny zakład leczniczy4. Modne wśród sfer wyższych stały się uzdrowiska
śródlądowe zasobne w źródła mineralne. Najpierw w Anglii, a potem na kontynencie zaczęły powstawać liczne kurorty, w których kuracjuszy leczono za pomocą kąpieli. Jednym z takich miejsc stało się w XVIII w. Bath w zachodniej Anglii,

1
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1902, t. 2,
s. 643.
2
M. i R. Łazarkowie, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Lublin 2007, s. 13,
22.
3
M. Omilanowska, Początki kąpieli morskich w Europie, [w:] Morze nasze i nie nasze, red. P. Kurpiewski, T. Stegner, Gdańsk 2011, s. 47–50.
4
M. i R. Łazarkowie, op. cit., s. 52.
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mające tradycje lecznicze jeszcze z czasów rzymskich, gdzie latem przyjeżdżało do
12 tys. osób. Mieszkała tam słynna pisarka Jane Austen, autorka m.in. Rozważnej
i romantycznej, która akcję dwóch swoich powieści umieściła właśnie w tym uzdrowisku. Z Bath rywalizował Brighton, ulubiony kurort londyńczyków, zwłaszcza
po uruchomieniu w 1841 r. linii kolejowej. Brighton stało się słynne za czasów
króla Jerzego IV, który przybywał tu na sobotnio–niedzielny wypoczynek w towarzystwie swojej kochanki Marii Anny Fitzherbert, zapoczątkowując w ten sposób
angielską tradycję tzw. sprośnych weekendów. Z jego inicjatywy przebudowany
został przez znanego architekta Johna Nasha w stylu orientalnym Royal Pavilion
(Królewski Pawilon), gdzie odbywały się eleganckie bankiety i koncerty. Polski
emigrant Krystyn Lach–Szyrma pisał o Brighton: „Coraz więcej przybywa mu
pięknych budowli i wzrasta widocznie zamożność. Częsty pobyt dworu puszcza
wiele pieniędzy w obieg, tak iż sprawdza się w tym mieście polskie przysłowie:
Oko Pańskie konia tuczy”5.
W XVIII i XIX w. wypadało bywać w Spa w dzisiejszej Belgii, gdzie gorące źródła były znane od XIV stulecia, w Baden–Baden w Badenii, Evian czy Aix–les Bains
we Francji6. Niektóre z miejscowości uzdrowiskowych nie tylko pełniły funkcje lecznicze, ale stały się centrami życia towarzyskiego, kulturalnego, a nawet politycznego. Zjeżdżali do nich możni tego świata, koronowane głowy, wielcy przemysłowcy,
finansiści, a także artyści. Jednym z najbardziej znanych kurortów w Europie było
niemieckie Bad Ems, do którego gości należeli m.in.: cesarz niemiecki Wilhelm I, car
Mikołaj I, car Aleksander II, kompozytor Richard Wagner czy pisarz Fiodor Dostojewski. W 1870 r. Wilhelm I wysłał do Bismarcka z Bad Ems depeszę, znaną później jako
depesza emska. Zmieniona przez Bismarcka treść, opublikowana w prasie, przyczyniła się do wybuchu wojny francusko–pruskiej. W 1876 r. car Aleksander II w Domu
Czterech Wież (Haus Vier Türme) wydał ukaz emski, zabraniający używania w druku
języka ukraińskiego. Podobną funkcję pełniło Baden–Baden uznawane za letnią stolicę Europy, gdzie gości kusiły eleganckie hotele, kasyno z wystrojem wzorowanym na
pałacu w Wersalu czy Trinkhalle — pijalnia wód z galerią malarstwa.
Bardzo popularny był Karlsbad (Karlowe Wary) w Czechach, gdzie na początku XX w. przybywało 70 tys. kuracjuszy rocznie. Szczególnie upodobała sobie ten
kurort arystokracja rosyjska, dla której wzniesiono tu cerkiew św. Piotra i Pawła.
Właśnie w tym mieście w 1807 r. Jan Becher rozpoczął produkcję słynnego likieru zwanego Becherovką. Do Karlsbadu przybywali licznie także polscy kuracjusze,
nie tylko zresztą z wyższych sfer. Trzytygodniową kurację w 1829 r. odbył tu nasz
wieszcz Adam Mickiewicz. Nawiedził on też wraz z Antonim Odyńcem pobliski
Marienbad (Mariańskie Łaźnie), który słynął ze 130 źródeł leczniczych, specjalizował się w kąpielach błotnych i leczeniu chorób nerek. W Marienbadzie w hotelu Pod
Białym Łabędziem w 1836 r. zatrzymał się Fryderyk Chopin.
Znaczną popularnością cieszyły się miejscowości uzdrowiskowe położone
w Sudetach np. Cieplice Śląskie (wtedy Bad Warmbrunn) koło Jeleniej Góry, bywał
tu John Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Z innych sudeckich
miejscowości należałoby wymienić Bad Landeck, czyli Lądek Zdrój, gdzie z wód
leczniczych ponoć korzystano już podczas najazdów mongolskich w XIII stuleciu.

5
Anglia i Szkocya. Przypomnienia z podróży z roku 1820–1824 przez Krystyna Lacha–Szyrmę, Warszawa 1828, t. 2, s. 217.
6
A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Warszawa 2000, s. 69.
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W bliższych nam czasach gościła tu królowa pruska Luiza, a w 1813 r. odbyło się
spotkanie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z carem Rosji Aleksandrem I.
W latach 30. XIX w. na gości czekało w Lądku 46 domów wczasowych. Kierownikiem jednego z zakładów leczniczych „Talheim” był Polak Aleksander Ostrowicz,
autor przewodnika po tej miejscowości. W czasie I wojny światowej Lądek, podobnie jak wiele innych uzdrowisk, służył za miejsce rekonwalescencji rannych żołnierzy. Miejscowość ta pojawiła się też na kartach powieści, np. w Cudzoziemcu Zofii
Urbanowskiej, w której młodzi bohaterowie przebywający na leczeniu zakochują się
w sobie. Dużym powodzeniem zwłaszcza wśród Żydów z całej Europy cieszyła się
Kudowa (Bad Kudowa), gdzie sporo pensjonatów należało do rodzin żydowskich.
Historię jednej z nich opisał Jan Koplowitz w powieści Bohemia — mein Schicksal
(Hotel Bohemia). W sąsiednich Dusznikach (Bad Reinerz) leczył się w 1826 r. młody Fryderyk Chopin, który tak relacjonował przyjacielowi Wilhelmowi Kolbergowi swój pobyt: „Dwa tygodnie już piję serwatkę i wody tutejsze i niby, jak mówią,
mam trochę lepiej wyglądać, mam niby to tyć, a tem samem lenieć, czemu może
przypiszesz tak długi odpoczynek pióra mojego”7. Kompozytor dał w Dusznikach
dwa koncerty, z których dochód przeznaczono na cele charytatywne. Bad Reinerz
chętnie odwiedzali polscy goście z Wielkopolski, ale też i tak znane osobistości,
jak: poeta Zygmunt Krasiński czy zawodowy rewolucjonista Edward Dembowski.
Uzdrowiska w Czechach i na Śląsku cieszyły się znacznym powodzeniem wśród
polskich kuracjuszy. Według danych dra Hilarego Nussbauma leczyło się w nich
w 1890 r. 5 tys. naszych rodaków8.
Sporo jednak polskich letników wolało przechodzić kurację bliżej domu,
w uzdrowiskach położonych na terenie Królestwa Polskiego, Galicji czy na ziemiach zabranych. W Kongresówce najbardziej popularne były miejscowości: Busko
Zdrój, Ciechocinek, Nałęczów i Otwock. Ciechocinek zwany „Przedmieściem Warszawy” karierę uzdrowiskową zaczął dość późno — dopiero w latach 30. XIX w.,
a od czasów uruchomienia w 1867 r. linii kolejowej stał się ulubionym miejscem
wypoczynku, zwłaszcza warszawiaków. Oprócz tężni, słynnego „grzybka” i kąpieli
solankowych, można było od 1890 r. pójść do teatru. Wychodziła prasa: „Kurier
Ciechociński”, „Zdrój Ciechociński”, „Echo zdrojowe”. Bolesław Prus, który szczególnie lubił uzdrowisko Nałęczów, zwane „miastem–ogrodem”, tak o nim pisał:
„Liczba gości, stale wzrastając osiągnęła w roku 1891 cyfry tysiąca stu osób. Mimo
to nie ma braku mieszkań; w zakładzie można mieć pokój za pięćdziesiąt kopiejek
[...] Spomiędzy owych tysiąca osób połowa przebywała na letnim mieszkaniu, połowa leczyła się. Spomiędzy leczących się 40% cierpiało na nerwy i prawie tyleż na
ogólne zaburzenia w odżywianiu lub choroby narządu trawienia. Wreszcie spomiędzy wszystkich leczących się 65% doznało znacznej poprawy, 11% zostało zupełnie
wyleczonych”9. Częstymi gośćmi w Nałęczowie były też osoby ze sfer artystyczno–literackich, m.in.: Henryk Sienkiewicz, który pisał tu obszerne fragmenty Trylogii, Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Kazimierz Przerwa–Tetmajer czy Stanisław
Przybyszewski. W kurorcie stosowano różne metody lecznicze, takie jak: hydrote7

Cyt za: S. Dębicka, W starym gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów, Warszawa 1989, s. 6; Por. T. Stegner, Fryderyk Chopin wśród ewangelików warszawskich, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 4, 2010,
s. 95–96.
8
E. Mazur, Stan uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego na
przełomie XIX i XX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 56, 2008, nr 1, s. 34–35.
9
B. Prus, Kroniki Tygodniowe (o Nałęczowie), oprac. T. Kłak, Lublin 1972, s. 82.
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rapia, kąpiele żelaziste, borowinowe, pito wody mineralne, kumys (sfermentowany
napój z mleka klaczy lub oślicy) przygotowywany specjalnie dla kuracjuszy przez
Tatarów. Otwock z kolei znany był jako podwarszawska miejscowość kuracyjna
szczególnie dla chorych na gruźlicę, cieszył się znacznym powodzeniem wśród
ludności żydowskiej. Tu stosowano kurację żętycową (żętyca to serwatka z mleka
owczego), podobno skuteczną przy leczeniu tej choroby.
Na ziemiach zabranych często odwiedzano Druskienniki w guberni grodzieńskiej, gdzie znajdowały się trzy szpitale: dla chrześcijan, dla Żydów i dla wojskowych. Natomiast mieszkańcom Galicji wypadało „pić w Szczawnicy”, oczywiście
wody mineralne. Na wywczasach w Szczawnicy pisała swoje książki kucharskie
Lucyna Ćwierczakiewiczowa, a robiła to dość ostentacyjnie: „Kiedy przyjeżdża do
jakiś wód — złośliwie zauważała Eliza Orzeszkowa — wyciąga stół na środek najbardziej uczęszczanej przechadzki, przynosi papier i atrament, siada i wobec tysiąca
oczu pogrąża się w pisaniu — gospodarskich przepisów”10. Pani Lucyna pisała też
z kurortów korespondencje do gazet warszawskich.
Szczawnica wiele zawdzięczała Józefowi Szalayowi. Z jego to inicjatywy powstawały pierwsze łazienki, pensjonaty, napisał on też przewodnik po tej miejscowości
i wydał album z widokami Pienin, które sam namalował. W Szczawnicy bywali znani pisarze i poeci: Cyprian Kamil Norwid, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk,
Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, malarze Jan Matejko czy
Wojciech Gerson, malujący tu pejzaże Pienin np. Widok na Trzy Korony. Rozwój
Szczawnicy hamował brak połączenia kolejowego, przez co straciła ona na znaczeniu na przełomie XIX i XX w. na rzecz Krynicy i Zakopanego, które takowe uzyskały. Krynica, uzdrowisko powstałe dzięki działalności prof. Józefa Dietla, przyjmowało w końcu XIX w. 6 tys. kuracjuszy rocznie. Znane było z wody leczniczej
Zuber, uznawanej za jedną z najlepszych w Europie, która swoją nazwę zawdzięczała prof. Rudolfowi Zuberowi badającemu jej właściwości. Ze Szczawnicy i Krynicy organizowano dla kuracjuszy i turystów wycieczki w góry, spływy Dunajcem
czy zwiedzanie zamku w Czorsztynie.
Dużym powodzeniem cieszyły się w XIX w. kurorty nadmorskie. W końcu stulecia już miliony turystów wyjeżdżały zażywać morskich kąpieli, w tym także i w ciepłych wodach Morza Śródziemnego, gdyż już wtedy kąpiele traktowano bardziej
jako przyjemność niż lekarstwo. W XIX stuleciu w całej Europie, od San Sebastian
w Hiszpanii po Kadriorg pod Tallinem nad Zatoką Fińską, gdzie wypoczywała petersburska arystokracja, zaczęły powstawać kąpieliska. Już w czasach restauracji we
Francji (1815–1830) dwór Ludwika XVIII przenosił się latem do powstałego w 1776 r.
uzdrowiska Dieppe nad kanałem La Manche, potem słynne stało się Biarritz. „Wody
są dla lata tym, czym dla zimy salony”11 — pisał publicysta jednej z francuskich
gazet z pierwszej połowy XIX w. Szczególną popularnością cieszyło się Lazurowe
Wybrzeże, którego nazwa pochodzi od tytułu książki poety Stephena Liegearda La
Côte d’azur. Przybywali tam licznie turyści z Anglii — i tak np. Cannes swoją karierę zawdzięcza osobie lorda o nazwisku Henry Peter Brougham, który zamieszkał
tam w 1834 r. Z kolei Saint Tropez stało się słynne za sprawą malarza z przełomu
XIX i XX w., Paula Signaca, który w tej miejscowości organizował plenery malar10

E. Orzeszkowa do J. Łukaszewskiego, 27 I 1881, [w:] E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 9, Wrocław 1981, s. 38.
11
Cyt za: Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot,
przeł. A. Paderewska–Gryza, B. Panek, W. Gilewski, t. 4, Wrocław 1999, s. 235.
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skie. Brytyjska królowa Wiktoria uczyniła natomiast Niceę pod koniec XIX w. „zimową stolicą” imperium brytyjskiego. Na Lazurowe Wybrzeże, zwane też Riwierą,
przybywano również w celach rozrywkowych, np. do Monte Carlo, by oddać się
uciechom hazardu w miejscowym kasynie. W 1864 r. Riwiera uzyskała połączenie
kolejowe z Paryżem, co znacznie ułatwiło podróż i na początku XX w. już kilka milionów ludzi odpoczywało co roku nad francuskim brzegiem Morza Śródziemnego.
Odkryto też uroki wybrzeży hiszpańskich, zwłaszcza Balearów z Majorką na czele,
gdzie w swoim czasie gościł Fryderyk Chopin w towarzystwie kochanki, słynnej pisarki George Sand. Na początku XX w. ok. 60 tys. turystów, głównie z Anglii, Francji
i Niemiec, wypoczywało na hiszpańskim wybrzeżu.
W końcu XVIII stulecia kąpieliska nadmorskie zaczęły powstawać również nad
Bałtykiem. Jako pierwsza wymieniana jest miejscowość Bad Doberan w Meklemburgii, gdzie już w 1793 r., dzięki staraniom lekarza Samuela Gottlieba Vogla, urządzono miejsca kąpielowe.
Z uroków kąpieli w słonej wodzie i wypoczynku nad morzem korzystali też
i mieszkańcy ziem polskich. Polskich turystów można było spotkać na Lazurowym
Wybrzeżu, we włoskim Rimini, w Ostendzie czy Dieppe nad Morzem Północnym.
Najczęściej jednak podróżowano do mórz niezbyt oddalonych, nad Adriatyk, Morze
Czarne, no i oczywiście nad Bałtyk. Nad Adriatykiem Polacy, głównie z Galicji, chętnie odwiedzali położoną na austriackiej riwierze Abację (Abbazia; Opatija). Akwenem morskim przez niektórych Polaków traktowanym jako drugie, obok Bałtyku,
nasze morze, było Morze Czarne. Spotkać ich można było tutaj zwłaszcza w portowej Odessie, gdzie korzystano z kąpieli w przybrzeżnych słonych jeziorach zwanych
limanami12. Największą popularnością cieszyły się jednak miejscowości nadbałtyckie, te położone najbliżej ziem polskich, zwłaszcza pruskie bady Sopot, ale także:
Kołobrzeg, Międzyzdroje, Świnoujście czy leżąca na żmudzkim brzegu Bałtyku, już
w cesarstwie rosyjskim, Połąga13. W przededniu wielkiej wojny po kilka tysięcy polskich wczasowiczów wypoczywało w Kołobrzegu czy Sopocie14. Polacy nadawali ton
zabawom w nadmorskich kurortach, a wśród nich najbardziej hałaśliwi byli mieszkańcy stolicy. Pisarz Adolf Nowaczyński tak wspominał Sopot z początku XX w.:
„Sezon kąpielowy w Sopotach na cztery lata przed wojną europejską wyjątkowo był
gwarny i huczny, ogromnie nasz, jak się mówiło po sienkiewiczowsku, po prostu
polski. Ostseebadowi15 tonu i szyku nadawała Warszawa. [...] Szampana przy stołach stawiała sobie przeważnie polska noblessa. Na kortach tenisowych towarzystwo
polskie, w psich konkursach nagrody brały psiny polskie. Najładniejsze kostjumy
kąpielowe, oczywiście warszawianki [...] Orkiestra [oczywiście niemiecka — T. S.]
dodawała do programu «kawałki» polskie [...] Bywało, że i «wieniec polski» z mazurkiem Dąbrowskiego na końcu”16. Dla mieszkańców zaboru rosyjskiego letnie wyjazdy poza granice imperium Romanowów miały jeszcze jeden walor. Można było
wówczas, jak pisała Anna Leo, „oddychać wolnym powietrzem Europy”17.
12

T. Stegner, Morze Czarne w XIX wieku. Czy nasze?, [w:] Morze nasze i nie nasze..., s. 17–33.
M. Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane — Połąga w czasach Tyszkiewiczów, Sopot 2011.
14
T. Stegner, Wypoczynek ponad zaborami. Polacy w nadbałtyckich uzdrowiskach w XIX i na początku XX wieku, [w:] D. Płaza–Opacka, T. Stegner, E. Sztykiel, Po słońce i wodę. Polscy letnicy nad
Bałtykiem w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Gdańsk 2004, s. 10, 14.
15
Tak też nazywano Sopot.
16
A. Nowaczyński, Odkrycie Gdyni, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 13, s. 2.
17
A. Leo, Wczoraj. Gawęda o niedawnej przeszłości, Warszawa 1929, s. 27.
13
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Marian Szyjkowski, pisząc w dwudziestoleciu międzywojennym o zmianach pochodzenia społecznego polskich kuracjuszy w Karlsbadzie zauważył:
Czasy od końca XVIII wieku się zdemokratyzowały — i szlak polski na drodze do
Karlsbadu się rozszerzył. Jechali tłumnie nowo upieczeni „hrabiowie”, średnia warstwa ziemiańska, kanonicy i proboszcze, oficerowie polscy z legionów, Księstwa
i Królestwa, wojskowi i cywilni urzędnicy z trzech zaborczych rządów, co zamożniejsi mieszczanie, przedstawiciele młodych, wolnych zawodów (lekarze i adwokaci), profesorowie, uczeni, pisarze, muzycy; nawet i polscy „Jankiele” [...] Z wyjątkiem „kmiotków” [...] dosłownie cała Polska przewinęła się tym gościńcem18.

Ta słuszna uwaga odnosi się do niemal wszystkich badów, nie tylko czeskich z polską
klientelą w XIX w. Początkowo były one miejscem wypoczynku środowisk arystokratycznych przybywających tu z licznym, często kilkudziesięcioosobowym dworem,
osobami do towarzystwa, służbą. Z biegiem lat i dni wraz z rozwojem kurortowej infrastruktury liczba osób obsługi malała do kilku służących, a większość gości przyjeżdżała już nie powozami, a pociągami i bez służby. Wśród klienteli uzdrowisk wciąż
dominowały warstwy średnie i wyższe, kupcy, a w tej grupie szczególnie liczni byli
Żydzi, urzędnicy, właściciele ziemscy, przemysłowcy, rejenci, adwokaci, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, duchowni, niemal wszyscy oczywiście z rodzinami. Robotników czy chłopów tu się nie spotykało, chyba że jako służbę. Coraz liczniej w miejsce
arystokratów przybywali kuracjusze wywodzący się z kręgów mieszczańskich, tacy
jak właścicielka kamienicy w Krakowie, pani Dulska, bohaterka dramatu Gabrieli Zapolskiej, która skarżyła się, że będzie musiała jechać leczyć nerwy do Karlsbadu19.
Ponad 100 lat temu w jednej z gazet warszawskich w kronice wypadków można
było przeczytać, że pięćdziesięciotrzyletni mężczyzna wpadł pod koła dorożki. Staruszek, jak donoszono, na skutek odniesionych ran zmarł w drodze do szpitala. Ta krótka informacja uświadamia nam, że w XIX w. granica starości przebiegała inaczej niż
obecnie, a przy średniej życia wynoszącej wówczas 40–45 lat, człowiek pięćdziesięcioletni był już osobą starą. Mężczyzna w tym wieku był łysy lub siwy, bezzębny, a kobieta siwa, też bezzębna i pomarszczona. Według ówczesnego Słownika języka polskiego
„stary” to człowiek „wiekowy, letni, leciwy, podeszły, sędziwy, zgrzybiały. Siwizna
czyni nas starymi”20. Dziarsko i zdrowo wyglądających staruszków spotykało się niewielu. W lepszej kondycji były osoby z wyższych i średnich warstw społecznych i tylko o tych piszemy, bo jedynie one odwiedzały dziewiętnastowieczne kurorty.
Jednakże wiadomości o starych ludziach w uzdrowiskach za wiele nie znalazłem.
Do klientów badów należeli głównie ludzie w sile wieku: trzydziesto–, czterdziestolatkowie, często wraz z rodzinami, sporo też przebywało tu dzieci, działały nawet
specjalistyczne sanatoria dziecięce. Osób w starszym wieku za dużo nie było. Wpływ
na taki stan rzeczy miała struktura wiekowa ówczesnych społeczeństw, w których dominowali ludzie młodzi. Według spisu powszechnego z 1897 r. w Królestwie Polskim
49,1% ludności nie ukończyło 19 lat, a w wieku 60 lat i więcej było zaledwie 6,2%21.
18

M. Szyjkowski, Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów, od Augusta Mocnego do Adama
Mickiewicza, Warszawa 1936, s. 306.
19
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, Kraków 2005, s. 26.
20
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1915, t. 6, s. 401.
21
Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium. Okres 1795–1918, oprac. J. Łukasiewicz, Warszawa 1993, s. 80.
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Wśród różnych wykazów gości uzdrowiskowych kategoria ludzi starszych z reguły nie występuje22. Nie spotkałem się też w informatorach i przewodnikach po
kuracyjnych miejscowościach z ofertami skierowanymi do tej grupy wiekowej23.
Nie było wówczas, jak obecnie wczasów dla seniora. Wiele natomiast zamieszczano
propozycji leczniczych dla gruźlików czy syfilityków, ale ci z reguły starości nie
dożywali. Z katalogu chorób leczonych w kurortach za pomocą zabiegów głównie
wodoleczniczych można się domyślać, że poddawane im były osoby na ówczesne
czasy wiekowe, gdy np. wymieniano zabiegi na dolegliwości związane z menopauzą czy reumatyzmem24. Na kartach pamiętników czy dzienników seniorzy — kuracjusze — też za często nie są wspominani. Z kolei na fotografiach z kurortów, zdobywających sobie coraz większą popularność w końcu XIX w. królują ludzie piękni
i młodzi, dziadkowie i babcie rzadko są w ten sposób uwieczniani. Wśród setek
zdjęć kuracjuszy odwiedzających Sopot zgromadzonych w Muzeum Sopotu, jedynie na pojedynczych fotografiach można zobaczyć osoby starsze (zob. kilka przykładów ze zbiorów tegoż muzeum, il. 1–3).
W XIX w. dokonywał się znaczący postęp medycyny. Na szeroką skalę propagowano nowe metody leczenia, a jedną z nich była balneologia. Podstawową zasadą
wodolecznictwa były kąpiele czy to w morzu, czy w wodach źródlanych. Lekarze
zdrojowi zastanawiali się jednak, czy są one wskazane także dla osób starszych.
Dr Samuel Gottlieb Vogel, profesor Uniwersytetu w Rostocku, dzięki którego staraniom powstało pierwsze nad Bałtykiem kąpielisko w Doberan w Meklemburgii,
w swoich regułach kąpielowych z 1817 r. pisał: „Zaawansowany wiek wymaga ciepła z wewnątrz i z zewnątrz. Procesy życiowe stopniowo się wychładzają, najlepsze
części stają się coraz sztywniejsze, naczynia i kanały mniej drożne, skóra suchsza,
wypróżnienia się opóźniają itd. Nie trzeba wielkiego rozumu, aby pojąć, że w takich
okolicznościach po zimnych kąpielach nie należy spodziewać się niczego dobrego.
Można jednakże niekiedy podać przykłady, że stary mężczyzna lub leciwa staruszka w morzu wystawiają swoje zdrowie na próbę i czują się przez to odmłodzeni
i wzmocnieni. Są to wyjątki od reguły, gdyż starzy ludzie czasami są jeszcze bardzo
ruchliwi i giętcy, a tryb życia, przyzwyczajenia, budowa ciała itd. mogą powodować

22
Elżbieta Mazur przytacza dane z poszczególnych kurortów, odnotowując, jakie kategorie
gości w nich wypoczywały. Przykładowo w Nałęczowie w 1902 r. są tam wymienieni: handlowcy, urzędnicy, właściciele ziemscy, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, księża, uczniowie itd., ale seniorów brak. E. Mazur, Życie codzienne w uzdrowiskach w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 56, 2008,
nr 2, s. 171.
23
Przykładowo w takich pracach, jak: K. Munde, Dokładne opisanie zakładu wodnego
w Grafenbergu i metody leczenia Prysznica, Kraków 1845; Zbiór prac naukowych i literackich
o Ciechocinku zebrał Ignacy Dembicki, Warszawa 1911; Druskienniki. Szkice literacko–lekarskie
przez J. I. Kraszewskiego i Ksawerego Wolfganga, Wilno 1848; Przepisy przy używaniu kąpieli
solankowych morskich ze szczególnym uwzględnieniem zakładu kąpieli solankowych i morskich
w Kołobrzegu według własnych i obcych doświadczeń ułożył Buenau, Poznań 1865 — nie ma
żadnych wzmianek o leczeniu osób w podeszłym wieku. Jest natomiast sporo o dolegliwościach dziecięcych.
24
W Baden–Baden leczono choroby często występujące w podeszłym wieku, np.: bóle kości,
reumatyzm, isjasz, deformacje stawów, sklerozę arterii. Podobnie było w Bad Warmbrunn,
Bad Reinerz. Zob. Zagranicznyje kurorty. Ilustrirowannyj putiewoditiel po zagranicznym kurortam
i sanatoriam, red. M. Muradow, Berlin 1911, s. 106, 187, 513.
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Ilustracja 1. Starsza Pani przed sopockim pensjonatem w 1911 r. W zbiorach
Muzeum Sopotu

na starość duże różnice”25. Także Franciszek Leopold Lafontaine, nadworny chirurg
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i naczelny lekarz wojsk Księstwa Warszawskiego, w książeczce poświęconej Krzeszowicom z 1789 r. zastanawiał się: „Powstają czasem namyślania się, czyli dla starości można jeszcze kąpieli używać; na to
nie można odpowiedzieć, nie bywszy wprzódy o stanie tego, który ma kąpiel używać, nauczonym”26. Natomiast wypoczywający w nadbałtyckiej Połądze Rosjanin
Tadeusz Bułharyn zauważył, że kąpiel powoduje, iż „nawet starzy i melancholicy
25

Allgemeine Baderegeln zum Gebrauche für Badelustige überhaupt und diejenigen insbesondere,
welche sich des Seebades in Doberan bedienen. Durch vieljährige Erfahrung bestätigt von Dr. S. G.
Vogel, 1817, http://lexikus.de/Allgemeine-Baderegeln [dostęp: 20.12.2015].
26
F. L. Lafontaine, Opisanie Skutków y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych Kompieli w Krzeszowicach, Kraków 1789, s. 136.
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Ilustracja 2. Zuzanna Morawska, pisarka i działaczka oświatowa, z młodym Władysławem
Fabiani w Sopocie w 1911 r. W zbiorach Muzeum Sopotu

nabierają żywości i wesela”27. A z kolei dziennikarz, redaktor naczelny „Tygodnika
Ilustrowanego” Ludwik Jenike, odpoczywający w Sopocie, wskazywał, że: „Kąpiele
morskie nie należą do silnych, z powodu niewielkiego falowania, jak w ogóle wszędzie na Morzu Bałtyckiem, ale z tego właśnie względu są właściwe dla mężczyzn
w wieku podeszłym”28. Kuracje zimną wodą polecane m.in. przez znanego austriackiego lekarza Vincenta Priessnitza miały służyć zachowaniu „długoletniości, czerskości żywego ducha”29.
Księżna Izabela Czartoryska w 1816 r., mając już 70 lat odwiedziła Bad Warmbrunn (obecnie Cieplice Śląskie), a swój pobyt uwieczniła w spisanym w języku
francuskim pamiętniku. Początkowo nie była zachwycona zastanymi warunkami,
a o wspólnej kąpieli zdrowotnej z czterdziestoma innymi damami pisała tak: „Drzwi
otwierają się ciągle i coraz to ukazuje się postać w długiej białej koszuli, zanurza się
w wodę jak widmo, gubiąc się za chwilę w tłumie [...] Siedziałam w swoim kącie
27

T. Bułharyn, Kąpiele morskie na brzegach bałtyckiego morza, w gubernjach zachodnich Rossji.
(Wypis z Przejażdżki po Inflantach — T. Bułharyna). Z Rosyjskiego. Połąga, „Kolumb. Pamiętnik
opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych, wiadomościom
statystycznym oraz z temi w styczności zostającym, poświęcony” 1, 1828, t. 1, nr 4, s. 192.
28
L. Jenike, Soboty (Zoppot), miejsce kąpielowe nad morzem Bałtykiem, nieopodal Gdańska, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 70, s. 276.
29
K. Munde, op. cit., s. 162. W XIX w. Priessnitz założył w Gräfenberg, obecnie Jesenik w Czechach, zakład wodoleczniczy.
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Ilustracja 3. Starsze Panie na schodach willi w Sopocie w 1911 r. W zbiorach
Muzeum Sopotu

i oczekiwałam z niecierpliwością rozstania się z tym towarzystwem. Przy wyjściu,
całkowicie zmoczona, z trudnością zdołałam ściągnąć olbrzymią koszulę, w której
się kąpałam. Zarzucono mi na ramiona nakrycie z flaneli, lecz mimo to drżałam
z zimna”30. Ale po dwóch dniach księżna zmieniła zdanie i zanotowała: „Kąpiele
mi służą, a przy tym bawią. Dzisiejsze popołudnie było szczególnie zabawne. Zaproponowałam damom, aby zatańczyły w wodzie walca. Ofiarowałam się śpiewać
i udawać orkiestrę”31. Księżna udała się w podróż w towarzystwie swojej wychowanicy Zofii Matuszewiczówny, kilku dam dworu, nadwornego lekarza, kucharza,
kilkunastu osób ze służby oraz parą nieodłącznych ulubieńców: papugi Bazi i pie30
I. Czartoryska, Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816, Wrocław 2006,
s. 112–113.
31
Ibidem, s. 149–150.
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ska Szczurka. Z Warmbrunn wybrała się na wycieczkę w towarzystwie tragarzy
górskich do pobliskich wodospadów w dzisiejszej Szklarskiej Porębie. Zachwyt jej
wzbudziły: „Olbrzymie skały najrozmaitszych kształtów, porośnięte drzewami,
krzewami i mchem, które stawiają przed oczami wyobraźni okazałe zamki, wieże,
czy mury gładkie, pochyłe i groźne”32. Księżna mimo swoich lat była osobą pełną
życiowej energii, a pobyt w górach tylko ją wzmocnił.
W podeszłym wieku był w 1795 r. w modnym wówczas Karlsbadzie (Karlowe
Wary) biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, poeta Ignacy Krasicki. Jak pisał
Marian Szyjkowski: „Gonił za zdrowiem, które uciekało”33. Miał wówczas 60 lat.
Poeta Tomasz Kajetan Węgierski napisał nawet wiersz pt.: W Karlsbadzie na studnię
Neubrunn, gdzie pił wody ks. Krasicki34.
Niemal do końca swoich dni jeździł do ukochanego Nałęczowa Bolesław Prus.
W 1905 r. w wieku 58 lat tak opisywał drogę do tej miejscowości: „Podróż z Warszawy do Nałęczowa jest urozmaicona. Z Dworca Nadwiślańskiego wyjeżdża się
o godzinie trzeciej minut dwadzieścia trzy po południu [...] Gdzieś za Otwockiem,
w ciasnym korytarzyku zjawia się młodzieniec z tacą pełną szklanek herbaty i butersznytów. [...] W Nałęczowie wylądowujemy [...] w pięć godzin po opuszczeniu
Warszawy”35. W Nałęczowie B. Prus widział panów, zapewne w podeszłym wieku,
którzy „doznawali trudności w chodzeniu, lecz po paru sezonach odzyskiwali władzę w nogach, ba! nawet względy płci pięknej”36. Jego pobyty w tym uzdrowisku
wraz z szacowną już małżonką odnotowała młoda wówczas Jadwiga Waydel–Dmochowska: „Czasem było widać oboje państwa Głowackich przy herbacie, czasem
panią zajętą jakąś robotą lub drylującą owoce na konfitury, pana często czytającego
lub pogrążonego w myślach”37.
W Abacji (obecnie Opatija), popularnym kurorcie nad austro–węgierskim Adriatykiem, będąc już po pięćdziesiątce odpoczywała i narzekała na wysokie ceny Maria
Konopnicka, a sędziwemu dość malarzowi Michałowi Andriolemu, ilustratorowi
Pana Tadeusza, nie przypadła do gustu kuchnia w tamtejszym pensjonacie38. Swoją
bytność w Krynicy w 1866 r. niemłody, bo pięćdziesięcioczteroletni Józef Ignacy
Kraszewski tak opisywał w liście do przyjaciela: „Pobyt w Krynicy znużył mnie
raczej niż odświeżył. Brak zajęcia zwykłego, nałogowego, już człowieka dziwnie
nęka i niecierpliwi; nie jest to wypoczynek, ale próba ciężka, a niewątpliwie godziny
życia przy wodach i klasztorne życie w hotelu są niemiłe przywykłemu do swobody”39. Blisko sześćdziesięcioletni Władysław Bełza, autor słynnego Katechizmu
polskiego dziecka40, odpoczywał we Włoszech w 1906 r. w Akwilei nad Adriatykiem
i nad jeziorem Garda, po którym pływał dwa dni parowcem41.

32

Ibidem s. 160.
M. Szyjkowski, op. cit., s. 33.
34
Ibidem, s. 13.
35
B. Prus, Kronika, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 22, s. 2.
36
Idem, Kroniki tygodniowe..., s. 47.
37
J. Waydel–Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1958, s. 76.
38
E. Koko, Polacy na austro–węgierskim pobrzeżu Adriatyku na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Morze nasze i nie nasze..., s. 34–36.
39
Cyt. za S. Pagaczewski, Spotkamy się u wód, Kraków 1972, s. 97.
40
Który zaczynał się od słów: „Kto ty jesteś? Polak mały”, wydany we Lwowie w 1900 r.
41
W. Bełza, Z Wenecji do Neapolu. Wrażenia z podróży, Kraków 1910.
33
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Starsze osoby znajdujemy też na kartach utworów literackich, których akcja rozgrywa się w kurortach. W jedynej bodajże polskiej sztuce o Sopocie sprzed I wojny
światowej autorstwa znanego satyryka publicysty Adolfa Nowaczyńskiego, zatytułowanej Było to w Copotach pojawia się radca Rakuski rodem z Galicji, siwy mężczyzna, który żąda, by „wobec człowieka, który skończył 59 lat, należałoby się chyba...
chyba lojalniej”42. Tadeusz Żeleński Boy, krakowski lekarz, gdy w rymowanych słowach w wierszu W Karlsbadzie opisał dzień kuracjusza, zauważył też w tym kurorcie
ludzi starszych:
Ten, ów, na lasce wsparty,
Każdy przy swoim kubku,
I kroczą w ciżbie zwartej
Półdupek przy półdupku43.

W utworach Jane Austen, których akcja często rozgrywa się w słynnym angielskim kurorcie Bath, też pojawiają się osoby starsze. I tak w powieści Opactwo Northanger w uzdrowisku wypoczywa pan Allen, który „robi wrażenie porządnego staruszka” i pan Tilney „świetny staruch, słowo daję! Krzepki, dziarski, wygląda na
własnego syna”44. Z treści utworu wynika, że panowie mogli mieć ok. 50 lat.
Starzy ludzie w uzdrowiskach pojawiają się też, choć nieczęsto, jak wcześniej
zaznaczałem, w pamiętnikach. „Pobyt sam był przenudny — w otoczeniu ludzi
starych, chorych, nieciekawych, dla młodych dziewcząt wprost zabójczy”45. Tak
wspominała swój pobyt w młodych latach w kurorcie Niderlössnitz pod Dreznem
Krystyna Machlejd z domu Ulrich, żona warszawskiego przemysłowca i pastora.
Z tym, że kilkunastoletniej dziewczynie, którą była wtenczas Krystyna, ludzie trzydziestoparoletni mogli wydawać się starcami. Już jako mężatce, gdy z córką jechała
do jakiegoś kurortu, często towarzyszyła jej matka, starsza już wiekiem, bądź obydwoje rodziców. Do sytuacji takiej doszło, gdy przebywała na kuracji w Bad Elster w południowej Saksonii46. Znaczną część pacjentów stanowiły tam kobiety. Jak
wspomina Joanna Olczak–Ronikier: „Każda szanująca się dama, oczywiście jeśli
mogła sobie pozwolić, spędzała co roku jakiś czas «u wód», lecząc tam wszystkie
mniej lub bardziej określone cierpienia”47. Nic więc dziwnego, że i leciwe panie odwiedzały uzdrowiska.
Zdarzało się, że starsi ludzie, chcąc podratować zdrowie, jechali do uzdrowisk i tam umierali. W Sopocie na wywczasach zmarł w sierpniu 1910 r. znany
księgarz i wydawca warszawski August Robert Wolﬀ. Liczył sobie 77 lat48. W Bad
Ems w 1832 r. zmarła Stefania Radziwiłłówna, dziedziczka ogromnego majątku
Radziwiłłów, a Henryk Sienkiewicz dokończył żywota w wieku 70 lat w szwajcarskiej miejscowości uzdrowiskowej Vevey w 1916 r. Z kolei w 1912 r. zmarła
w znanym sanatorium Friedländera w Wiesbaden Julia Horwitzowa, prababka
42

Sztuka ta znana jest też pod tytułem Było to nad Bałtykiem. Cyt. za A. Nowaczyński, Było to
nad Bałtykiem, „Rocznik Sopocki” 1998\1999, t. 1, s. 35.
43
T. Żeleński–Boy, W Karlsbadzie, [w:] idem, Słówka, Wrocław 1988, w. 121.
44
J. Austen, Opactwo Northanger, przeł. A. Przedpełska–Trzeciakowska, Warszawa 2005, s. 49, 76.
45
K. Machlejd, Saga ulrichowsko–machlejdowska, Warszawa 2006, s. 141.
46
Ibidem, s. 214.
47
J. Olczak–Ronikier, W ogrodzie pamięci, Kraków 2002, s. 134.
48
J. Gebethner, Młodość wydawcy, Warszawa 1977, s. 135.
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Joanny Olczak–Ronikier, osoba w podeszłym wieku. Dwa lata wcześniej wypoczywała jeszcze w Ostendzie w Belgii. Zdjęcie szacownej damy siedzącej na plaży
prawnuczka zamieściła w książce swojego autorstwa49.
Czasami wizyta w kurorcie dostojnego, sędziwego gościa stawała się wydarzeniem towarzyskim. Tak było w przypadku przyjazdu do Krynicy w 1883 r. siedemdziesięciodziewięcioletniego poety, przyjaciela Mickiewicza, Antoniego Edwarda
Odyńca. Z tej okazji wydano ucztę w sali hotelu Pod Barankiem, wygłaszano toasty,
nastrój był wysoce patriotyczny, a damy wręczyły poecie ogromny bukiet kwiatów.
Odyniec odwdzięczył się wierszem zaczynającym się od słów:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy,
Póki duchem, których tchnęła,
I my być będziemy50.

Podobnie uczczono innego poetę, Seweryna Goszczyńskiego, kiedy w wieku
71 lat w 1872 r. przyjechał do Szczawnicy zobaczyć polskie góry po czterdziestoletnim pobycie na emigracji. Też były bankiety, kwiaty, podniosły patriotyczny nastrój
i egzaltowane damy51.
Starsi kuracjusze oprócz licznych zabiegów dla podtrzymania zdrowia mogli też
się zabawić, o ile im zdrowie pozwalało. W kurortach urządzano zebrania towarzyskie, niekiedy nawet wykłady, wieczorki taneczne, bale, rauty, koncerty, przedstawienia teatralne, gry towarzyskie na świeżym powietrzu, jak np. tenis, dostępny
także dla pań. Nałęczów posiadał nawet własną orkiestrę. W Krynicy można było
podziwiać występy grup teatralnych z Krakowa czy Lwowa, w Kołobrzegu zaś dużym powodzeniem cieszył się teatr letni z widownią na 600 osób, a w Sopocie wczasowicze mogli rozkoszować się muzyką w słynnej Operze Leśnej. Atrakcją były też
przejażdżki statkami czy powozami do okolicznych miejscowości. Osoby starsze
czy schorowane wnoszono w góry i do trudno dostępnych miejsc lektykami. Tak
było m.in. w Kudowie.
Niekiedy właściciele uzdrowisk dbali nie tylko o zdrowie kuracjuszy, ale i miejscowej ludności, w tym osób starszych. I tak na początku XIX stulecia w Krzeszowicach hrabina Zofia Potocka kazała wybudować szpitalik i dom dla kalek i starców,
była tam nawet apteka, do której leki sprowadzano z Krakowa52. Bohater jednej z naszych szkolnych lektur — Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego — doktor Tomasz
Judym, też leczył schorowanych starych ludzi, z reguły chłopów, gdy pracował jako
lekarz w sanatorium w Cisach53.
W XIX i na początku XX stulecia w zdobywających sobie coraz większą popularność uzdrowiskach, wśród tysięcy kuracjuszy pojawiali się też ludzie według
ówczesnych norm starsi, ale nie byli specjalnie widoczni i nie dla nich właściciele domów zdrojowych przygotowywali swoje oferty. Korzystali z kuracji, czasami
jako dziadkowie i babcie towarzyszyli swoim dzieciom, ale to nie oni nadawali ton
49

J. Olczak–Roniker, op. cit., s. 132.
Cyt. za S. Pagaczewski, op. cit., s. 142.
51
Ibidem, s. 207–208.
52
Ibidem, s. 39.
53
S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1995, s. 205–209. Literackie Cisy to najpewniej
uzdrowisko w Nałęczowie, do którego często przyjeżdżał sam Stefan Żeromski.
50

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

352

Tadeusz Stegner

życiu towarzyskiemu w uzdrowiskach. Należy też uwzględnić, że do czasu upowszechnienia połączeń kolejowych, a nastąpiło to na przełomie XIX i XX w., dojazd
do miejscowości wypoczynkowych był wielce uciążliwy, a i dłuższy przejazd pociągiem dla starszych wiekiem bywał i jest do dnia dzisiejszego problemem. W czasach przed I wojną światową wraz z rozwojem zabezpieczeń socjalnych coraz więcej
osób, na początku głównie urzędników państwowych, ale później także i robotników, pobierało emerytury, jednak rzesz dziarskich emerytów korzystających z wypracowanej na starość dotacji też prawie się w kurortach nie spotykało. Sytuacja
uległa zmianie dopiero w drugiej połowie XX w., gdy panie i panowie w jesieni
życia zaczęli masowo odwiedzać uzdrowiska.
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Starość w reklamie.
Prasa polska przełomu XIX i XX wieku (do 1939 roku)

W

2011 r. w wiek emerytalny wkroczyły pierwsze roczniki pokolenia baby boom,
czyli powojennego wyżu demograficznego. Najmłodsi, potocznie określani
mianem baby–boomers, właśnie przekraczają pięćdziesiątkę. Zarówno w USA, jak
i w Europie Zachodniej generacja osób w wieku 50 lat i więcej postrzegana bywa
często jako aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza, wpływowa i bogata, dobrze radząca sobie z nowoczesnymi technologiami i z przyjemnością wydająca zgromadzone nadwyżki finansowe na konsumpcję. Stanowi ona siłę napędową niejednego
współczesnego rynku, ważnego klienta i tym samym adresata przekazów reklamowych. Co najmniej od lat 90. XX w. potrzeby i upodobania klienta–seniora są więc
przez agencje reklamowe dokładnie analizowane, a uśmiechnięci i dobrze ubrani
sześćdziesięcio– i siedemdziesięciolatkowie zachęcają w spotach reklamowych do
nabywania nie tylko leków, ale i dóbr luksusowych1.
W Polsce uwarunkowania polityczne i ekonomiczne sprawiły, że przedstawiciele pokolenia powojennego wyżu demograficznego znajdują się w dużo gorszej
sytuacji materialnej niż ich równolatkowie z tzw. Zachodu. Niemniej jednak, przynajmniej część osób z tej generacji, korzystając z transformacji ustrojowej i gospodarczej, zaczęła w latach 90. poprzedniego stulecia nadrabiać zaległości i szybko
się wzbogacać, tym samym stając się dziś ważnym odbiorcą reklamowanych usług
i towarów. W latach kryzysu i rosnącego bezrobocia okazało się więc, że konsumentami, o których warto zabiegać, są także starzejący się baby–boomers, należący do najstarszych roczników (urodzeni w latach 40. XX w.) i pobierający emerytury różnej
wartości (od górniczych po pielęgniarskie). Z tego powodu także w polskiej telewizji pojawiły się kampanie reklamowe z udziałem zadowolonych z życia, pogodnych
i aktywnych staruszków (zarówno tzw. przeciętnych ludzi, jak i celebrytów), choć
póki co przekonujących głównie do medykamentów i kosmetyków, przedłużających sprawność fizyczną i podtrzymujących atrakcyjność wyglądu. Stąd też liczne
reklamowe wizje starości ukazanej jako etap życia wolny od ograniczających zo-

1
B. Czekańska–Mirek, Jak sprzedać starość? Refleksje na temat wizualnych i językowych aspektów kampanii reklamowych pro–age, [w:] Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne,
red. M. S. Szczepański et al., Tychy–Opole 2008, s. 161–167.
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bowiązań (np. obowiązków zawodowych lub rodzinnych), czas spełniania marzeń
i samorealizacji2.
Na postrzeganie ludzi starych jako konsumentów wpłynęły i wpływają w dalszym ciągu także zmiany demograficzne, gdyż systematyczne starzenie się społeczeństw przyczynia się do powiększenia udziału seniorów wśród potencjalnych
odbiorców dóbr oferowanych przez rynek. Coraz liczniejsi i bogatsi, a przynajmniej
posiadający stały dochód w postaci regularnych świadczeń emerytalnych, stali się
oni na przełomie XX i XXI w. bardzo ważną grupą klientów i adresatów reklamy. To
w porównaniu z przełomem poprzednich stuleci — XIX i XX — ogromna zmiana.
Do formułowania wniosków na ten temat upoważnia mnie kwerenda źródłowa
przeprowadzona w wybranych tytułach prasy codziennej oraz w periodykach adresowanych do kobiet, ukazujących się od lat 90. XIX w. do 1939 r. Ograniczenie badania do reklamy prasowej wydaje się być uzasadnione. Autorzy pierwszych polskich
poradników reklamowych uznawali ją bowiem za najważniejszą i najskuteczniejszą
formę promocji handlowej3. W 1913 r. Edmund Łukasiewicz, nauczyciel warszawskich szkół handlowych, nazwał ją wręcz „królową reklamy”4. W dwudziestoleciu
międzywojennym opinia teoretyków marketingu o pierwszorzędnym znaczeniu
ogłoszeń prasowych nie uległa zmianie, mimo że wybór form reklamy znacząco się
powiększył. Obok tradycyjnych narzędzi, takich jak: prasa, słupy ogłoszeniowe, szyldy, witryny sklepowe, pojawiły się też nowe: anonse radiowe, filmy reklamowe, neony i tablice reklamowe na szczytach budynków, plansze na samochodach i tramwajach itp. W dalszym ciągu jednak ogłoszenia prasowe były najtańszą formą reklamy
o masowym zasięgu, gwarantowały nadawcy komunikatu reklamowego dotarcie do
znacznie większej i bardziej rozproszonej terytorialnie grupy odbiorców niż film czy
radio. Zwłaszcza, że dzięki zwyczajowi pożyczania prasy, czytania jej w miejscach
publicznych czy wspólnej lektury, liczba jej odbiorców była prawdopodobnie większa niż wynikałoby to z nakładu. Twórcy międzywojennych poradników reklamowych, powołując się na wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych z zakresu
psychologii reklamy zwracali uwagę także na inne — ich zdaniem — równie ważne
atuty reklamy prasowej: trwałość przekazu reklamowego (ogłoszenie jest bowiem
w gazecie za każdym razem, gdy ktoś po nią sięgnie), możliwość wykorzystania zaufania, jakim czytelnik obdarza wybrane tytuły prasowe oraz atmosferę intymności,
która towarzyszy lekturze ulubionego pisma. Jak pisał Franciszek Głowiński:
Badania te [...] uczą między innymi, że wartość i skuteczność reklamy zależy
w ogromnej mierze od tego, w jakim momencie przychodzi ona do klienta, w jakim nastroju wchłania on lub odrzuca jej działanie. Niezmiernie ważnym jest,
aby zbliżyć się do klienta z reklamą wtedy właśnie, gdy jest on najlepiej przygotowany i usposobiony do jej przychylnego przyjęcia. [...] Ogłoszenie prasowe
przychodzi do klienta, gdy wolny czas poświęca on w zaciszu swego domu, przy
stoliku kawiarni, w czytelni, w tramwaju, w aucie lub wozie kolejowym lekturze
swego dziennika lub czasopisma. Ogłoszenie prasowe przychodzi do klienta jako
2

Przełomowe pod tym względem były w Polsce kampanie reklamowe Otwartych Funduszy
Emerytalnych z końca lat 90. XX w. Wizualizowały one wyobrażenia „pogodnej jesieni życia”
oraz niespełnionej, zorientowanej na przetrwanie starości.
3
A. Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2012, s. 116–121.
4
E. Łukasiewicz, Reklama, Warszawa 1913, s. 16.
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tradycyjna, składowa część dziennika lub czasopisma, cieszącego się względami
tego czytelnika, będącego jego przyzwyczajeniem, często nałogiem, traktowanego nieraz jak przyjaciel i powiernik. Czyż może być lepsza, bardziej odpowiednia
forma przedłożenia reklamy klientowi, czy jest lepsze do jej podsunięcia przed
oczy klienta miejsce niż łamy dziennika lub czasopisma, na które skieruje on dobrowolnie i chętnie uwagę?5

Autor zgadzał się z opinią Kazimierza Jabłowskiego, twórcy poradników reklamowych oraz opracowań na temat nowoczesnej organizacji handlu i pracy biurowej, że:
[...] zaletą ogłoszenia — bodaj monopolistyczną jest zespolenie się z jego częścią
redakcyjną: z kroniką, telegramami, artykułami wstępnymi. Obecnie czytelnik
nie dostrzega żadnych linii granicznych między działem redakcyjnym a reklamowym, a nie dostrzegając ich, odnosi się do obu działów z jednakowym zaufaniem,
bez uprzedzenia i bez nieuzasadnionego krytycyzmu6.

W świetle powyższych rozważań również wybór tytułów, w których przeprowadzono systematyczną kwerendę nie powinien budzić wątpliwości. Przeanalizowałam bowiem dwa tytuły codzienne o najwyższych nakładach i tym samym —
najszerszym zasięgu społecznym, „Kurier Warszawski” i „Ilustrowany Kuryer
Codzienny”, a także dwa periodyki, które mogły być czytane w sposób opisany
przez Głowińskiego. Oba — „Bluszcz” oraz „Moja Przyjaciółka” adresowane były
do kobiet. Wybór prasy kobiecej spośród czasopism o różnej tematyce i zróżnicowanym kręgu odbiorców nie był dziełem przypadku. Zarówno ówcześni, jak
i współcześni teoretycy reklamy widzą w kobietach z racji pełnionych przez nie
ról społecznych głównego odbiorcę reklam większości branż przemysłowych (tekstylnej, spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej itd.), mężczyznom
przypisując jedynie trzy: motoryzacyjną, elektroniki i narzędzi. W badaniach o tak
szerokim zakresie chronologicznym nie bez znaczenia była możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej anonsów z kolejnych dekad. Stąd w obu grupach
przynajmniej jeden tytuł charakteryzował się długą obecnością na rynku wydawniczym. W przypadku dzienników był to „Kurier Warszawski”, dla periodyków zaś
„Bluszcz”.
Objęcie obserwacją naukową długiego przełomu dwóch stuleci — od lat 90. XIX
do końca lat 30. XX w. — wynikało z głębokiego przekonania o wysokiej wadze
zmian zachodzących w reklamie w tym właśnie okresie dla jej roli w kształtowaniu
wyobrażeń i zachowań społecznych przez kolejne dziesięciolecia. Przede wszystkim reklamodawcy oddali konstruowanie przekazu reklamowego w ręce profesjonalistów. O ile jeszcze w końcu XIX w., zarówno w USA, jak i w Europie powszechną praktyką było drukowanie w prasie ogłoszeń przygotowanych przez redakcję
w oparciu o tekst, którego autorem był sam ogłoszeniodawca, to już w pierwszych
latach następnego stulecia nad ich formą zaczęły czuwać agencje reklamowe, zatrudniające artystów grafików i ludzi pióra — literatów, ale częściej dziennikarzy7.
5

F. Głowiński, Reklama prasowa i jej skuteczność, [w:] Poradnik stosowania reklamy, oprac. S. Z. Zakrzewski, Warszawa 1937, s. 29.
6
Ibidem, s. 27.
7
Jak słusznie zauważył Andrzej Kisielewski, w okresie wcześniejszym agencje reklamowe
zajmowały się tylko sprzedażą powierzchni reklamowej, pośrednictwem handlowym mię-
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W Stanach Zjednoczonych zaczęto do grona tego włączać także psychologów,
coraz bardziej przekonanych, że świadomością i zachowaniem człowieka można
skutecznie manipulować. W 1903 i 1908 r. Walter Dill Scott opublikował dwie pionierskie prace poświęcone zastosowaniu wiedzy psychologicznej w działalności
marketingowej: The Psychology of Advertising in Theory and Practice oraz The Theory
and Practice of Advertising. Podzielił się w nich wynikami swych badań nad reklamą
w czasopismach. Scott zamieszczał na łamach prasy samodzielnie przygotowane,
różne w treści i wyglądzie ogłoszenia, a potem przedstawiał je do oceny odpowiednio dobranej grupie. Dość szybko jego pracami zainteresowano się w Europie,
szczególnie w Niemczech, a to za sprawą ucznia Wihelma Wundta, Hugo Münsterberga, wykładowcy Harvard University, doktora nauk medycznych oraz psychologa, który wiele czasu i wysiłku poświęcił praktycznemu zastosowaniu wiedzy psychologicznej „w służbie kultury”, czyli szeroko rozumianej psychologii stosowanej8.
Przebywając w Berlinie w latach 1910–1911 jako visiting professor, dzięki wykładom
z psychologii biznesu upowszechniał on wiedzę m.in. o osiągnięciach Scotta oraz
o wynikach własnych badań eksperymentalnych nad wpływem powtarzania się
ogłoszeń na trwałość ich zapamiętywania i innymi aspektami oddziaływania reklamy. Korespondowały one z projektami badawczymi prowadzonymi w tym czasie
na innych niemieckich uczelniach, np. w Handelshochschule w Mannheim przez
Edmunda Lysińskiego9.
Wzrostowi zainteresowania wynikami badań psychologicznych w kręgach gospodarczych sprzyjał też rozwój behawioryzmu. Kolejni badacze analizujący zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowania się człowieka, dostarczali wiedzy o związkach między bodźcem/podnietą a reakcją/działaniem oraz dowodów na
podatność ludzkiego umysłu na sugestie. John B. Watson, jeden z twórców psychologii behawioralnej, który w 1920 r. po aferze obyczajowej stracił posadę na Johns
Hopkins University w Baltimore i zrujnowany finansowo zatrudnił się w agencji
reklamowej J. Walter Thompson Company (a już w cztery lata później został jej wiceprezesem10), był przekonany, że za pomocą odpowiednio dobranych bodźców
emocjonalnych można świadomie sterować zachowaniami klientów, a kluczem
do sukcesu handlowego jest jak najlepsze rozpoznanie i następnie wykorzystanie
psychologicznych i kulturowych determinantów postępowania konkretnej grupy
konsumenckiej. Udoskonalał więc techniki badania rynku (wprowadził m.in. testowanie produktu jeszcze przed rozpoczęciem prac nad jego reklamą), a ich efekty
wykorzystywał w tworzeniu kampanii reklamowych11. Podobną drogą — zatrudniania artystów–grafików, mistrzów pióra i psychologów oraz inwestowania w rozpoznanie preferencji odbiorców komunikatów reklamowych — poszły z czasem
także i inne agencje reklamowe, nie tylko amerykańskie.

dzy ogłoszeniodawcami a redakcjami czasopism, właścicielami słupów ogłoszeniowych itp.,
A. Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Białystok 1999, s. 16.
8
H. E. Lück, R. Miller, G. Sewz–Vosshenrich, Klasycy psychologii. Wprowadzenie do studiów psychologicznych, przeł. R. Polczyk, Kraków 2008, s. 138–139.
9
H. E. Lück, Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju, przeł. D. Szarkowicz,
W. Zeidler, Warszawa 2008, s. 189–190.
10
Szerzej o tej ponad piętnastoletniej karierze zob. P. J. Kreshel, John B. Watson at J. Walter
Thompson. The Legitimation of „Science” in Advertising, „Journal of Advertising” 1990, no. 2,
s. 49–59.
11
Ibidem; A. Kisielewski, op. cit, s. 118.
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Konsekwencją zbliżenia psychologii i reklamy było odejście od dominującej
w końcu XIX w. funkcji informacyjnej anonsu (np. dostarczania danych o produkcie
i miejscu sprzedaży) ku mniej lub bardziej nachalnej perswazji (np. odwoływania
się do wartości i autorytetów cenionych przez potencjalnego klienta) oraz zwiększenie obecności i znaczenia obrazu w ogłoszeniach reklamowych. Ilustracja mogła
bowiem nie tylko lepiej przedstawić oferowany towar i upiększyć sam komunikat,
ale także — i to w okresie międzywojnia stało się najważniejsze — oddziaływać
bardziej sugestywnie niż tekst. W ciągu badanego długiego przełomu stuleci reklama przestała być jedynie świadectwem postrzegania świata przez niewielką grupę
jej nadawców, czyli przedsiębiorców, ale coraz częściej prezentowała wyobrażenia
i aspiracje konsumentów. Dla historyka wykorzystującego reklamy jako źródło do
dziejów społeczno–kulturowych jest to zmiana niezwykłej wagi.
W badaniach prowadzonych na potrzeby prezentowanego artykułu zwracałam
szczególną uwagę na postrzeganie ludzi starych, wizerunek starości jako etapu życia
człowieka oraz posługiwanie się kategorią starości przy charakteryzowaniu świata rzeczy i usług. Analizie poddałam zarówno warstwę werbalną, jak i wizualną ogłoszeń.

Wiek adresatów ogłoszeń reklamowych
Treść i wygląd anonsów reklamowych, które można znaleźć na łamach polskiej prasy końca XIX i początku XX w. oraz dwudziestolecia międzywojennego, dowodzą,
że komunikatów tych nie adresowano do osób starszych. Odbiorcą reklamy mieli
być ludzie młodzi oraz ci w wieku średnim, aktywni i przedsiębiorczy, choć w przypadku kobiet owa aktywność przejawiać się miała głównie w sferze domowej i towarzyskiej. Co najmniej do lat 20. XX w. adresatką reklam była matka niemowlęcia
lub kilkuletniego dziecka12, gospodyni domowa sprawnie godząca prace kuchenne
i porządkowe z wychowywaniem potomstwa13, panna na wydaniu lub co najwyżej
czterdziestokilkuletnia mężatka skoncentrowana na utrzymaniu atrakcyjnego wyglądu i dzięki niemu zainteresowania męża14. W latach 30. XX w. była to też coraz
częściej kobieta pracująca poza domem15 oraz zwolenniczka nowego, aktywnego
stylu życia, polegającego m.in. na uprawianiu sportu. W styczniu 1939 r. sprzedawcy pudru do twarzy Soté przekonywali, że dzięki ich produktowi „każda kobieta
przy pracy, sporcie i przy zabawie zachwyca świeżą i młodzieńczą cerą”. Co więcej,
ten pożądany efekt „kobieta samodzielna, pracująca” uzyskać miała „bez zbytniej
straty czasu — przez jednorazowe upudrowanie twarzy rano”. Wiek potencjalnych
nabywczyń pudru Soté sugerowały dwa pierwsze zdania pełniące funkcję sloganu i bezpośredniego zwrotu do adresatek: „Do przeszłości należą błyszczący nos
i nieświeża cera. Nowe pokolenie Dziewcząt o jedwabistej cerze! [wyróżnienie —
A. J. –J.]”16. Zatem reklama ta była skierowana do kobiet urodzonych w latach I woj12

Mowa np. o reklamach: kremu Nivea, mydła Palmolive, zasypki Miraculum, mączki Nestle,
kakao Wedla.
13
Przykładowe reklamy skierowane do tej grupy: proszku do prania Radion, mydła Jeleń,
proszku do czyszczenia Vim.
14
Mam na myśli m.in. reklamy mydła Palmolive, mydła Elida czy pudru Tolken.
15
„Kobieta pracująca winna pozostać młodą i podobać się. BARWANOWA «HEZA» barwi po
jednorazowym zastosowaniu włosy siwe i wyblakłe na kolor: blond, châtain i czarny”, cyt. za
„Bluszcz” 1936, nr 22, s. 22.
16
Reklama pudru do twarzy Soté, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” (dalej cyt. IKC) 1939,
nr 2, s. 24.
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ny światowej lub tuż po jej zakończeniu
(nowe pokolenie to nowi ludzie w nowym świecie), dwudziestokilkuletnie
lub młodsze, zarobkujące i przez to bardziej niezależne, niezamężne, u progu
dojrzałości w wymiarze społecznym.
Ewentualne wątpliwości dotyczące pokoleniowej przynależności adresatek
ogłoszenia rozwiewał rysunek przedstawiający twarz młodej kobiety.
Tylko nieliczni ogłoszeniodawcy
pisali wprost o wieku swych potencjalnych odbiorców. Były to wyłącznie
Ilustracja 1 i 2. „Moja Przyjaciółka” 1936, nr 20,
firmy kosmetyczne oferujące produkty
s. 440
dla kobiet. Autorzy Samouczka pielęgnowania urody przekonywali, że dzięki ich poradom kobiety „w 45 roku życia stały
się o 20 lat młodsze”17. W reklamie mydła Tokalon wyjawiano zaś czytelniczkom
tajemnicę młodego wyglądu kobiety czterdziestopięcioletniej18. Czarujący wygląd
mężatki z dwudziestopięcioletnim stażem małżeńskim wzbudzał zachwyt w anonsie reklamującym mydło Palmolive19. Biorąc pod uwagę ówczesne normy obyczajowe, można przypuszczać, że również chodziło tu o kobietę ok. 45–50 roku życia.
Nabywczyń kosmetyków poszukiwano więc wśród kobiet między — orientacyjnie — 20 a 50 rokiem życia, młodych lub w wieku średnim, choć przekaz reklam nie
pozostawiał wątpliwości, że już czterdziestolatka musi się mierzyć z widocznymi
objawami starości. Potwierdzeniem przekonania, że kobiety po 45 roku życia dotyka starość tak biologiczna, jak i społeczna było przypisanie bohaterce wspomnianej
powyżej reklamy mydła Palmolive roli babci. Komplement: „Gdybym nie wiedział,
że to wnuk, przypuszczałbym, że to Pani syn”, przekonywać miał, że dzięki rekomendowanemu produktowi można wyglądać młodo pomimo bycia babcią i doświadczoną już mężatką.

Ludzie starzy w ogłoszeniach reklamowych
Brak ludzi starych (po 60. roku życia) wśród adresatów reklam zamieszczanych
w prasie przełomu XIX i XX w. nie oznaczał jednak ich nieobecności w komunikatach reklamowych. Pojawiali się rzadko, ale systematycznie w całym badanym
przeze mnie okresie20. Przy czym w latach 90. XIX w. oraz w początkach następnego stulecia byli w tekstach reklamowych jedynie wymieniani, a w dekadzie lat 30.
XX w. nie tylko się o nich pisało, ale też — choć rzadziej — pokazywało ich twarze.
Pamiętała o nich głównie branża spożywcza i farmaceutyczna, oferująca środki odżywcze i wzmacniające (np. płatki owsiane Knorra), zioła lecznicze (np. Cholekinaza) czy mieszanki wzmacniające (np. Hematogen dra Hommela). Twórcy reklam
nie przypisywali jednak ludziom w podeszłym wieku szczególnego znaczenia,
17

Reklama Samouczka pielęgnowania urody, IKC 1939, nr 5, s. 23.
Reklama mydła Tokalon, „Bluszcz” 1932, nr 17, s. 6.
19
Reklama mydła Palmolive, „Moja Przyjaciółka” (dalej cyt. MP) 1935, nr 4, s. 8.
20
W rozważaniach pomijam wizerunki świętych Mikołajów — starych z oczywistych względów.
18
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Ilustracja 3 i 4. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1936, nr 136, s. 7; nr 141, s. 5

wymieniali ich w jednym szeregu ze wszystkimi innymi wymagającymi dodatkowej, szczególnej opieki, a więc z dziećmi, rekonwalescentami i przewlekle chorymi. Działo się tak również wtedy, gdy obraz przynajmniej częściowo zastąpił tekst.
Preparat odżywczy Ovomaltine reklamowany był na łamach prasy polskiej od początku XX w., najpierw za pomocą ogłoszeń w całości tekstowych, a z czasem coraz
bardziej zróżnicowanych. W latach 30. XX w. każda reklama tego produktu była
ilustrowana. Kolejne ogłoszenia najpierw wyliczały, w dwudziestoleciu międzywojennym zaś pokazywały, komu Ovomaltine potrzebne jest najbardziej: dzieciom,
uczącej się młodzieży, powracającym do zdrowia i ludziom starym. Cała kampania
utrwalała przekonanie o konieczności okazywania szczególnej troski takim właśnie
podopiecznym, a skierowana była do ludzi w sile wieku. Ich także przedstawiano
za pomocą obrazu: młodzi i uśmiechnięci przekonywali o skuteczności reklamowanego preparatu. To oni zadbać mieli o kondycję niepełnoletnich i seniorów, to im
przypisano działanie, to w końcu w nich widziano potencjalnego klienta21.

Starość, młodość i płeć
Jest rzeczą znamienną, że ani jedna reklama Ovomaltine nie przedstawiała starszej
kobiety samej, bez towarzystwa mężczyzny. Przeważały w kampanii tej wizerunki
siwych, poważnych, ale i pogodnych mężczyzn, zajętych czytaniem prasy i piciem
21

Reklama preparatu witaminowego Ovomaltine, IKC 1936, nr 135, s. 11; nr 136, s. 7; nr 139,
s. 7; nr 141, s. 5.
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odżywki z eleganckiej filiżanki. Kobietę w podeszłym wieku zobaczyć można było
wyłącznie na zdjęciu przedstawiającym szczęśliwe starsze małżeństwo, któremu
dzięki Ovomaltine „żadne ze związanych z wiekiem niedomagań nie dokucza”.
Starości kobiet bowiem nie wizualizowano. Wynikało to zarówno z funkcji, jaką
pełnić miał obraz w anonsie reklamowym, jak i z wykorzystywanych przez reklamę
(i wzmacnianych przez nią) stereotypów kobiecości i męskości.
W wydanej w 1927 r. obszernej książce Zasady ogłaszania Olgierd Langer, absolwent Harvard University, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca reklamy
w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie pisał:
W porównaniu do zwykłego pisma, ilustracja posiada cały szereg zalet: przede
wszystkim w mgnieniu oka zaznajamia nas z pewnymi rzeczami, z pewnymi faktami, dla poznania których musielibyśmy może przeczytać całe stronice, tłumaczy nam łatwiej pewną ideę niż najłatwiej i najdostępniej napisane całe zdanie. [...]
Ilustrację rozumie każdy, bez względu na język, którym włada, bez względu na
to czy umie czytać, czy nie22.

Obraz, czyli masowe medium zrozumiałe dla wszystkich bez względu na poziom wykształcenia czy narodowość, miał więc pokazywać przedmiot oraz argumenty przemawiające za jego użyciem. W 10 lat później Mieczysław Konieczny,
autor podręczników do reklamy dla szkół handlowych, będąc pod wpływem osiągnięć psychologii reklamy oczekiwał od ilustracji przyciągania wzroku, wywoływania emocji, budowania atmosfery sprzyjającej decyzji o kupnie:
Ilustracja w ogłoszeniu jest obrazowym nagłówkiem. Zadaniem jej jest zwiększyć
skuteczność nagłówka słownego oraz przykuć wzrok czytelnika do ogłoszenia.
[...] By cel ten mogła osiągnąć, winna być ilustracja sympatyczna, oryginalna,
sugestywna, związana treścią z polecanym towarem lub ofiarowaną usługą,
żywa i interesująca. Ilustracja ma sprawiać przyjemność, ma być sympatyczna.
To bowiem co sprawia przyjemność, sprzyja skuteczności ogłoszenia, to natomiast, co wywołuje niesmak lub grozę i przestrach, odstrasza i powoduje niechęć
do ogłoszenia. [...] zawsze lepsza będzie rycina wyrażająca uśmiech, zadowolenie, szczęście i działanie dodatnie, aniżeli smutek, niezadowolenie, nieszczęście
i działanie ujemne. [...] Ilustracja powinna być sugestywna, to znaczy, że treścią
swą winna sprzedawać, zachęcać do kupna23.

Argumentów do takich stwierdzeń dostarczały przede wszystkim badania amerykańskie i zachodnioeuropejskie, ale również te podejmowane stopniowo w Polsce,
m.in. przez Marię Frydlandównę i opublikowane w 1936 r. w serii Biblioteka Towarzystwa Psychotechnicznego. Autorka, podsumowując wyniki swych analiz, stwierdzała: „[...] ilustracja negatywna budzi uczucia przykre i tym samym zniechęca do
zainteresowania się reklamą, a zatem byłaby nieskuteczna”24. Podążając tym tropem,
ogłoszeniodawcy zamieszczali w anonsach ilustracje przedstawiające ludzi pięknych
i sympatycznych. W rolach tych obsadzali swych potencjalnych odbiorców: ludzi
22

O. Langer, Zasady ogłaszania, Warszawa 1927, s. 79.
M. Konieczny, Reklama. Podręcznik do nauki nowoczesnej kupieckiej reklamy, Poznań 1938, s. 68, 70.
24
M. Frydlandówna, Ilustracja i tekst w reklamie prasowej. Przyczynek do badań eksperymentalnych
nad psychologią reklamy, Warszawa 1936, s. 19.
23
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młodych i aktywnych, częściej kobiety niż mężczyzn, w parach i osobno. Ich wizerunki były po prostu ozdobą ogłoszeń (intrygującym wabikiem) albo ucieleśnieniem
korzyści, wynikających z zakupu i użycia promowanego towaru (np. „młodzieńcza cera”), wizerunkiem idei/marzenia, które za pomocą konkretnej rzeczy miało
się urzeczywistnić (np. „małżeństwo”). Jeśli jednak ideą tą miała być — co należało
w ówczesnej reklamie do rzadkości — pogodna, zdrowa, aktywna i atrakcyjna starość, to poprzestawali na wizerunku starszego mężczyzny, co najwyżej pary wspierających się małżonków z długim stażem. Najwyraźniej obawiali się, że widok starszej kobiety nie sprawi odbiorcom przyjemności, „wywoła niesmak”, a może nawet
„grozę i przestrach”, by posłużyć się słowami cytowanego powyżej specjalisty.
Upływ czasu, choć niepożądany, nie odbierał więc atrakcyjności mężczyźnie,
póki był on sprawny fizycznie i intelektualnie, wyraźnie natomiast psuł opinię kobiecie. Potwierdzają to reklamy firm kosmetycznych, przekonujące za pomocą tekstu i wizerunków młodych i smukłych kobiecych sylwetek, że „młodość” lub „młodzieńczy wygląd” da się nie tylko utrzymać, ale nawet przywrócić. Co więcej, że
jest to działanie konieczne, albowiem niemiła zarówno kobietom, jak i mężczyznom
starość stygmatyzuje jednak głównie kobiety, w sieci powiązań społecznych skazuje
je na margines i wykluczenie. W kolejnych odsłonach kampanii reklamującej farbę
do włosów Orientine stwierdzano:
W towarzystwie lub przy pracy zawsze wyróżnione są kobiety młode. Za młodą,
chociażby taka była w rzeczywistości, nigdy uważana nie będzie osoba o siwych
włosach lub siwiejących włosach.
Siwych włosów nie zatuszują ani młodzieńcza sylwetka, ani świeża cera. Nic
tak nie postarza jak siwe lub przedwcześnie siwiejące włosy.
Pierwsze siwe włosy wielu mężczyzn wprowadzają w rozpacz, tym bardziej
każdą kobietę.
Ważna jest wysmukła linia figury, świeża karnacja cery — jednak najważniejszy jest kolor włosów! Osoba młoda o siwych lub siwiejących włosach zawsze
robi wrażenie starszej ponad swój wiek.
Przy obecnym wyścigu zdobywania stanowiska lub w ogóle jakiegokolwiek
zajęcia pierwszeństwo mają zawsze ludzie młodzi. [Tymczasem] przedwczesne
siwienie [...] każdej młodej twarzy nadaje wygląd starczy25.

Owego „starczego wyglądu” starano się jednak nie wizualizować. Reklamy kosmetyków, środków czystości, wód toaletowych i medykamentów usuwających defekty urody wypełniały twarze bądź postaci młodych kobiet i zdecydowanie częściej młodszych
niż starszych mężczyzn. „Młodość” w sferze wizualnej, szczególnie w dwudziestoleciu
międzywojennym, gdy wzrosła liczba anonsów ilustrowanych, stała się wszechobecna.
Starość kryła się w tekście, najczęściej w opisach jej objawów (zmarszczki, siwe włosy,
bóle reumatyczne, zła przemiana materii), rzadziej nazywana była wprost.
O ile jednak w końcu XIX i w początkach XX w. zmarszczki czy siwe włosy przedstawiano w ogłoszeniach reklamowych jako skutek upływu czasu, to od przełomu
lat 20. i 30. XX w. reklamy przytaczały także wiele innych przyczyn występowania
tego typu dolegliwości: „wysiłek, nerwowa praca, obawa stracenia zdobytego stano-

25

Reklama farby do włosów Orientine, „Kurier Warszawski” (dalej cyt. KW) 1937, nr 3, s. 14;
nr 6, s. 12; nr 15, s. 16; nr 19, s. 8; nr 22, s. 16.
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wiska”26. Przekonywały, że starość nie
jest ściśle związana z wiekiem, może
każdego dopaść „przedwcześnie” i doprowadzić do utraty pracy, stanowiska, męża27. Uspokajały wprawdzie, że
dzięki naukowym odkryciom w dość
łatwy sposób i długo można starości
umykać28, ale jednocześnie nakazywały
przezorność, czujność i ciągłą mobilizację29. Reklamy z drugiej dekady XX w.
oraz z dwudziestolecia międzywojennego, w przeciwieństwie do tych z końca XIX stulecia, skoncentrowanych na
rzeczowym opisie problemu, dużo bardziej oddziaływały na emocje: opisując
społeczno–kulturowe skutki pojawienia się objawów starości, wywoływały
strach, przerażenie, ale i ofiarowywały
ukojenie — produkt będący niezbędnym panaceum i widoczne (naoczne)
Ilustracja 5. „Bluszcz” 1914, nr 14, po s. 146, Bi- wyobrażenie zachowanej młodości.
blioteka Uniwersytetu Łódzkiego (dalej cyt. BUŁ) W określeniu emocji, jakie wywoływać
mogło wyobrażenie starości i wynikających stąd pragnień i potrzeb nie pozostawiały odbiorcy samego, podpowiadały
jedynie słuszną reakcję i wynikające z niej działanie. Za wręcz wzorcowy pod tym
względem uznać można anons, oferujący farbę do włosów W. Seegera, w którym

26
W reklamie regularnie promowanego kremu Abarid „rysy i zmarszczki na twarzy, powstałe wskutek zaniku włókien sprężystych, zwiotczenia i wysychania tkanki tłuszczowej” przedstawiano w nagłówku jako skutek upływu czasu, cyt. za [PIERWSZE SYGNAŁY CZASU...],
„Bluszcz” 1936, nr 9, s. 7. Natomiast w kampanii reklamowej farby do włosów Orientine,
wyrobów kosmetycznych Hudnut oraz nowych produktów firmy Henryk Żak z Poznania
stwierdzano także związek między wyglądem a stylem życia, np. „Ukazanie się tych preparatów w okresie, w którym kwestia barwienia włosów jest tak niezmiernie aktualna i gdy praca zawodowa Pań niemało przysparza siwych włosów, jest prawdziwym dobrodziejstwem
nowoczesnej kosmetyki”, „Bluszcz” 1936, nr 14, s. 15.
27
W reklamie farby do włosów pytano: „Czy nie obawia się Pan następstw siwizny włosów?
Zdolność Pana do pracy bywa niedocenianą, każdy uważa Pana za człowieka wyczerpanego
i nie wierzy w wydajność Pracy Pana, jakkolwiek starym nie czuje się Pan zgoła?”, KW 1935,
nr 27, s. 8.
28
„10 minut zabiegów — 10 lat młodszą... BARWANOWA «Heza» przywraca natychmiast
pierwotny odcień włosom”, „Bluszcz” 1936, nr 15, s. 22; „Kobieta nie powinna mieć siwych
włosów przed sześćdziesiątką, szczególnie mając do dyspozycji tak świetny środek jak
ORIENTINE, którego stosowanie jest b. łatwe i dyskretne, nie wymaga obcej pomocy, a więc
niedrogie. Jeszcze dziś wypróbuj ten znakomity środek, niemający równego”, „Bluszcz”
1936, nr 7–8, s. 5.
29
„Czy wdzięk Twój ostoi się przed latami? Nie pozwól, by biegnące lata zabrały Twój najcenniejszy skarb — świeżą, młodocianą cerę! Pamiętaj, że dzisiejsze Twe zabiegi zapewnią lub
zniszczą Twoje przyszłe wdzięki” [reklama pudru i kremu Three Flowers Richarda Hudnuta], MP 1937, nr 22, s. 6.
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wprost mówiono o obawach i pragnieniach (zob. il. 5).
W większym więc stopniu niż
w okresie wcześniejszym reklamy
konstruowały i utrwalały negatywny
stereotyp starości jako stanu społecznego wykluczenia oraz pozytywny
wizerunek młodości jako atutu w relacjach społecznych i zawodowych.
Sporadycznie stosowany w tekstach
reklamowych opis starości wywoływać mógł pozytywne emocje. Rzadko
o „pogodnej starości” bez „związanych
z wiekiem niedomagań” pisano nawet
w reklamach preparatów odżywczych
i farmaceutycznych (np. Skawulinu
czy Ovomaltine). Za ciekawy wyjątek
uznać należy więc anons promujący Ilustracja 6. „Bluszcz” 1935, nr 38–39, s. 1063, BUŁ
mydła przetłuszczone M. Malinowskiego, w którym dojrzałą kobietę skojarzono ze „słoneczną polską jesienią” (zob. il. 6).
Starość scharakteryzowana za pomocą porównania mogła się podobać, choć nie
została w ogłoszeniu tym nazwana wprost.
Wrażenie presji młodości, przedstawianej w warstwie werbalnej wielu ogłoszeń jako
stan pożądany, potęgowało wykorzystywanie wizerunków młodych osób, szczególnie
kobiet, do ilustrowania anonsów oferujących kosmetyki, perfumy, pasty do zębów,
szampony do włosów, a także produkty zupełnie z dbaniem o urodę czy zdrowie niezwiązane. Młodzi ludzie uśmiechali się do czytelnika i potencjalnego klienta w reklamach samochodów, aparatów fotograficznych, przyrządów do pisania, radioodbiorników, loterii i firm ubezpieczeniowych. Do dominacji młodości przyczyniało się również
zamieszczanie w ilustracjach reklamowych wizerunków dzieci (samych bądź w towarzystwie młodych dorosłych), w efekcie czego średnia wieku w warstwie wizualnej
anonsów mocno się obniżała. Młodość otrzymywała dodatkowy kontekst: szła bowiem
w parze z przyszłością i beztroską, wywołując tym samym pożądany radosny nastrój30.
Na tym tle wyróżniały się będące w zdecydowanej mniejszości ogłoszenia z wizerunkami dzieci chorych bądź nieszczęśliwych, odwołujące się do uczuć macierzyńskich. Maria Frydlandówna, referując osiągnięcia niemieckiej psychologii reklamy, następująco wyjaśniała wyraźny w latach 30. XX w. wzrost liczby reklam
wykorzystujących wizerunek dziecka oraz przestrzegała przed niepożądanymi
praktykami w tego typu anonsach:
Dziecko jest często środkiem przyciągającym w reklamie. I to nie tylko dla kobiet,
które są przecież bardzo podatne na wpływ dziecka, ale i dla mężczyzn. [...] Ludzie
wzruszają się widokiem dzieci w reklamie, dzięki czemu reklama skłania ich do
kupna przedmiotu reklamowanego. Mimo że zdają sobie często przy tym sprawę,

30
Np. cała kampania proszku do prania Radion, wykorzystująca w prasie kobiecej wizerunek
młodej mamy i jej córeczki, m.in. w „Bluszczu” w 1936 r.; reklamy Odolu i past do zębów,
kremów Nivea, budyniów Dr Oetker oraz środków wzmacniających różnych marek.
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Ilustracja 7 i 8. „Bluszcz” 1936, nr 20, s. 7
(447); 1935, nr 38–39, s. 1055, BUŁ

Ilustracja 9 i 10. „Bluszcz” 1936, nr 28, s. 22
(654); nr 29, s. 22 (678), BUŁ

że opinia dziecka nie może być wystarczająca. [...] Dziecko nie powinno być pozbawione wyrazu niewinności, bo niewinność i słabość dziecka gwarantuje reklamie
sukces. Kto tę cechę odbiera dziecku, pozbawia reklamę siły oddziaływania31.

Stąd w ilustrowanych reklamach pojawiają się dzieci wymagające opieki lub natychmiastowej pomocy jako wystarczający powód do zakupu i użycia oferowanego towaru, jak również dzieci zdrowe, radosne i zadbane, będące dowodem jego
skuteczności. Wymienne stosowanie w całych kampaniach reklamowych jednego
produktu (np. preparatu do ust Odol, pudru Vasenol lub kremu Nivea) wizerunków młodych kobiet lub mężczyzn oraz dzieci, samych lub w towarzystwie młodo
wyglądających dorosłych (matek bądź ojców), pozwalało więc jednocześnie wykorzystać do celów marketingowych uczucia macierzyńskie i potencjał młodości oraz
stworzyć wrażenie szerokiego społecznego zastosowania promowanego towaru.

31

M. Frydlandówna, op. cit., s. 26–27.
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Starość w opisie rzeczy
W świecie reklamy kategorią starości posługiwano się nie tylko w odniesieniu do
ludzi, ale także przy opisach przedmiotów, zwykle zresztą wzmacniając jej negatywną konotację. Przez cały analizowany przeze mnie okres pejoratywnie w anonsach
reklamowych wypowiadano się o starych rzeczach, starych przyzwyczajeniach, starych mniemaniach oraz starych metodach działania. Tak np. w 1909 r. warszawska
Fabryka Higienicznych Materaców Sprężynowych obrazowo przedstawiała wady
„starego systemu” i zalety „nowego systemu”32, w 1923 r. reklama francuskiej domieszki do kawy przekonywała, że „przestarzałe i mylne jest mniemanie, że dobrą
kawę sporządzić można tylko z kawy ziarnistej [...]”33, z kolei w 1928 r. pewien Pan
opowiadał, że „[...] przed laty jeszcze, gdy zaczął tracić sen, gdy zdrowie go coraz
bardziej opuszczało, gdy lekarz mu powiedział, że kofeina zabiera najlepszą jego
cząstkę” zaprzestał pić kawy z kofeiną34. Nie był oczywiście człowiekiem szczęśliwym, ale teraz wszystko się zmieniło, bo poznał kawę marki Hag bez kofeiny.
W 1936 r. w satyrycznej formie wykpiono zaś „staromodne” smażenie konfitur, czyli
bez kuchenki spirytusowej Emes35. Jeszcze w tym samym roku w reklamie pasty do

Ilustracja 11. „Bluszcz” 1936, nr 25, s. 21 (581), BUŁ

zębów Chlorodont, wprawdzie ze zrozumieniem i szacunkiem wobec matczynego
trudu, ale jednak rzeczowo pouczano matkę, że wpojone przez nią zasady higieniczne są już przestarzałe36. Ewa Szczęsna, badając poetykę współczesnej reklamy,
stwierdza, że:
[...] polemizuje [ona — A. J. –J.] z mitem przeszłości jako czymś idyllicznym, lepszym od teraźniejszości. W reklamie przeszłość pojawia się jako coś niedoskonałego, zazwyczaj gorszego od teraz, bo pozbawionego reklamowanego przedmiotu. Jest to czas, do którego nie warto wracać [...]. Przeszłość funkcjonuje punktowo
i jest powiązana teleologicznie, służy porównywaniu, zestawieniu. Reminiscencja może pojawiać się w celu odwołania się do tradycji [...] będącej gwarantem
pewności i bezpieczeństwa lub odwołania się do wspomnień, które budzą nostal-

32

KW 1909, nr 56, s. 8.
„Bluszcz” 1923, nr 45, s. 440.
34
„Bluszcz” 1928, nr 19, s. IV.
35
„Bluszcz” 1936, nr 25, s. 21.
36
„Bluszcz” 1936, nr 41, s. 9.
33
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giczne uczucia — chociażby do wspomnień z dzieciństwa czy chwil spędzonych
z bliską osobą. Na ogół jest jednak kontrapunktem dla teraźniejszości, w której
reklamowany przedmiot zmienia na lepsze życie bohatera37.

Przytoczona opinia doskonale opisuje rolę przeszłości i teraźniejszości także
w analizowanym przeze mnie okresie. Stare/dawne/przeszłe mogło być pozytywne
tylko w kontekście doświadczenia, tradycji gwarantującej wysoką jakość towaru lub
usługi. Stąd pojawiająca się, ale bardzo rzadko „stara lub najstarsza firma”, częściej
firma egzystująca bądź znana od iluś już lat lub od któregoś konkretnego roku38.
Pytanie o skuteczność przywoływanych tu przekazów reklamowych, posługujących się przeciwstawnymi kategoriami młodości/starości, a w szczególności o ich
wpływ na postrzeganie ludzi starych pozostać musi bez pewnej, bo udokumentowanej
odpowiedzi. Anna Duda w książce o mitach we współczesnej reklamie stwierdza, że
zagadnienie „wpływu reklamy na szeroko rozumiane zachowania społeczne” (np. na
zmiany w hierarchiach wartości, w stylach życia) „jest jednym z najtrudniejszych
problemów do empirycznej weryfikacji”. Jej zdaniem, trudności wynikają z dwóch
względów. Po pierwsze, trudno zbadać i opisać efekty działania jednego bodźca reklamowego. Po drugie, nie sposób oddzielić „skutków oddziaływania reklamowego od
innych, jakże różnorodnych form wpływu społecznego”39. W badaniach historycznych
pojawia się kolejna ważna przeszkoda: brak źródeł, które wskazywałyby wprost na
bezpośredni związek między przekazem reklamowym a obserwowanymi zmianami
społeczno–kulturowymi. Historyk nie stworzy z odbiorców reklamy sprzed kilkudziesięciu lat grupy fokusowej, a w dostępnych mu materiałach źródłowych (np. aktach
gospodarczych, dokumentach osobistych, prasie, publicystyce czy literaturze fachowej) szybciej znajdzie dane o sprzedaży reklamowanego produktu czy subiektywne
opinie o społecznym oddziaływaniu reklamy niż wiarygodne informacje o jej rzeczywistym wpływie na styl życia i system wartości konsumentów, wyobrażenia o rolach
i hierarchiach społecznych. Pozostaje mu więc analizowanie formy przekazu i jego
znaczeń oraz traktowanie reklamy, zamieszczanej w masowych mediach i w miejscach
publicznych, jako jednego z elementów toczącego się dyskursu. O sile społecznego oddziaływania tego narzędzia wnioskować może jedynie pośrednio. Wzrastająca liczba
ogłoszeń profesjonalnych, m.in. kampanii reklamowych opartych na badaniach rynku
(nie tylko zagranicznych koncernów, jak np. Palmolive czy Ovomaltine, ale i polskich
producentów, np. fabryki Henryka Żaka z Poznania), oraz rosnące nakłady prasy
o coraz większym społecznym i terytorialnym zasięgu pozwalają sądzić, że kreowany w reklamie kult młodości oraz wizerunek starości stygmatyzującej, skazującej na
bezczynność i zapomnienie, w istotny sposób mógł wpływać na zachowania społeczne, na rzeczywisty stosunek do ludzi starych oraz postrzeganie wieku jako ważnego
czynnika różnicującego sytuację społeczną i zawodową jednostki, szczególnie kobiety.
Zwłaszcza, że obraz ten w dwudziestoleciu międzywojennym, a zwłaszcza w dekadzie lat 30. XX w., nie odbiegał od wyobrażeń upowszechnianych za pomocą innych
form kultury masowej, np. filmu fabularnego czy powieści radiowej.
37

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001, s. 156–157.
Np. „Handel korzenny i win kuracyjnych Jan Pohl poleca się jako najstarsza firma”, IKC
1914, nr 39, s. 4; reklama firmy futrzarskiej Hipolita Kalinowskiego i spółki, która „egzystuje
od 1909 r.”, „Bluszcz” 1935, nr 33, s. 966; „Znany od 25–ciu lat niezawodny wznowiciel koloru
siwych włosów Odsiwiacz Orientine”, MP 1937, nr 18, s. 8.
39
A. Duda, Język mitu w reklamie, Lublin 2010, s. 12, 84.
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Wizerunki starości na łamach prasy kobiecej
dwudziestolecia międzywojennego

I

wojna światowa spowodowała znaczne zmiany w całej Europie. Zginęło w niej
ponad 3 mln ludzi, w tym przeważająca liczba mężczyzn, przede wszystkim
młodych. Jak szacują badacze w Wielkiej Brytanii, ok. 2 mln kobiet zostało tym samym skazanych na samotność. Na ziemiach polskich dysproporcje między liczbą
kobiet i mężczyzn również wzrosły. W Warszawie na początku lat 20. XX w. na
100 mężczyzn przypadało 120 kobiet, a w Łodzi jeszcze więcej. Nowym zjawiskiem była nie tyle przewaga liczebna kobiet, lecz to, że dotyczyła ona roczników
młodszych. Warto tu dodać, że już w latach poprzedzających wybuch I wojny,
w krajach Europy zachodniej wyraźnie widać było tendencję spadkową liczby
urodzeń. Ta tendencja, mimo naturalnego powojennego „baby boomu”, utrzymała
się w Wielkiej Brytanii czy Francji, a nawet rozszerzyła na kraje Europy środkowej.
Jednakże, ze względu na rozwój wiedzy z dziedziny medycyny i higieny, takich
jak odkrycie witamin, znajomość antyseptyki itp., wydłużył się średni przewidywany czas życia przedstawicieli obu płci. Dla Wielkiej Brytanii było to odpowiednio 51 lat dla mężczyzn i 58 dla kobiet. W Polsce nieco mniej — w 1931 r. 48 lat
dla mężczyzn i 51 dla kobiet1. Poza czynnikami demograficznymi zmieniły się też
znacznie uwarunkowania kulturowe. Wielka Wojna potwierdziła pesymistyczne
diagnozy dotyczące kondycji społeczeństwa formułowane jeszcze przed 1914 r.,
a przejawiające się w kryzysie tożsamościowym w Europie, rozwoju nacjonalizmu
i w dekadencji.
Do rozpropagowania kultu młodości, poczucia tymczasowości, braku wiary w „świetlaną przyszłość” przyczynili się przede wszystkim ci, którzy przeżyli
wojenne piekło — przedstawiciele tzw. lost generation (straconego pokolenia)2. Doświadczenie masowości śmierci i tym samym nietrwałości egzystencji w niespotykanym dotąd stopniu wywoływało wszechobecne poczucie tymczasowości i chęć
życia chwilą bieżącą. Mieszczańska, przedwojenna Europa skompromitowała się,
a w jakimś sensie wraz z nią skompromitowała się też starość, kojarzona z doświad-

1

E. Rosset, Demografia Polski: reprodukcja ludności, t. 2, Warszawa 1975.
Pojęcie to pojawiło się w Wielkiej Brytanii po I wojnie światowej. Zob. więcej R. Wohl,
The Generation of 1914, Cambridge Mass. 1979; o kryzysie wartości i zmianach, jakie dotykały
Europę w sferze kultury zob. M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996.
2
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czeniem, stabilizacją i mądrością życiową. W kontekście tych zmian zaczęto na
nowo definiować granice dorosłości, młodości i starości.
Przywołane wyżej zjawiska wraz z rozwojem tendencji konsumpcyjnych, procesów emancypacyjnych oraz znajomością zasad higieny, a także przekonaniem, że
siłą narodu jest liczba jego obywateli, generowały po pierwsze wzrost troski o zdrowie, a po drugie większą dbałość o wygląd zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele
zdrowy duch”. Jak więc w takiej sytuacji postrzegano starość i w jaki sposób zmieniało się jej definiowanie?
Prezentowane niżej wnioski uzyskałam dzięki kwerendzie przeprowadzonej
w czasopismach dla kobiet wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym.
Poddałam analizie takie tytuły prasowe, jak: „Bluszcz”, „Kobieta Współczesna”,
„Moja Przyjaciółka” (czasopismo o największym nakładzie), a także „Rodzina
Wojskowa”. Próba rozszerzenia refleksji o inne czasopisma kobiece: „Praktyczna
Pani — Dobra Obywatelka”, „Kultura ciała” i „Życie Kobiet” nie powiodła się, ponieważ problem starzenia się nie był w nich w ogóle poruszany.
W swoim tekście nie tyle zastanawiałam się nad wiekiem rzeczywistym i nad
odczuwaniem wieku przez ludzi starych, ale nad wiekiem społecznym, czyli wyznaczanym przez społeczeństwo i postrzeganym przez nie jako okres starości3. Interesował mnie stosunek kobiet do starości innych kobiet lub swojej własnej, prezentowany na łamach prasy kobiecej. Próbowałam odtworzyć przede wszystkim
propagowane wizerunki starości, tam zaś, gdzie było to możliwe, skonfrontować
ten obraz ze społecznymi realiami.
Pierwszym, najbardziej ogólnym wnioskiem, który nasuwa się po lekturze prasy kobiecej jest konstatacja, że starości poświęcano w niej bardzo niewiele miejsca.
Potwierdza to poniekąd tezę, że w okresie będącym przedmiotem mojej obserwacji
starzenie się pozostawało na uboczu głównego nurtu debaty publicznej. Nad wiekiem kobiet raczej nie rozprawiano. Najczęściej kobietę przedstawiano jako osobę
bez wieku, o wieku niedefiniowanym, co najprawdopodobniej wiązało się z niepisaną, a ówcześnie i w jakimś stopniu też obecnie rozpowszechnioną zasadą, że
kobiet o wiek pytać nie wypada. Ta bezwiekowość wskazuje też, jak sądzę, na nieposługiwanie się kategorią wieku w publicznym dyskursie o kobiecości, którego
głównym kryterium wydaje się raczej aktywność społeczna i pożyteczność. Może
być również wynikiem niechęci do rozprawiania o niedogodnościach związanych
ze starością — coraz częściej szwankującym zdrowiem, cierpieniem, smutkiem, który ją otacza. O takich jak wymienione wyżej społecznych odczuciach wobec starości
można wnioskować pośrednio, analizując informacje o tym jak powinien wyglądać
ten okres życia w wydaniu nowoczesnym.
Wiek, jeżeli już był przywoływany, to najczęściej w kontekście wroga, z którym
należy walczyć. Panowała bowiem — jak zapowiada tytuł jednego z artykułów
w „Mojej Przyjaciółce” — Moda na ...młodość. Autorka jednoznacznie stwierdzała
w nim, „że każdej pani chodzi o to, aby być młodą, aby tę młodość jak najdłużej
utrzymać [...]”4. Z kolei w innym artykule dowiadujemy się, że „piękność i młodość
są koniecznością społeczną, warunkiem powodzenia, gwarancją szczęścia w życiu”5
oraz, że „zwłaszcza kobieta pracująca powinna zachować długo młody wygląd”6.
3

A history of old age, ed. P. Thane, London–Los Angeles 2005, s. 69.
Moda na ...młodość, „Moja Przyjaciółka” (dalej cyt. MP) 10 III 1934, nr 5, s. 4.
5
Chirurgia upiększająca, MP 10 X 1934, nr 19, s. 15.
6
Osiwieć i co potem?, MP 10 X 1934, nr 19, s. 10.
4
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Wydaje się więc, że właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym młodość stała się
warunkiem sine qua non życiowego sukcesu kobiet. I że to właśnie w tej epoce wiek
stawał/stał się kategorią związaną, choć trudno jednoznacznie ocenić jak silnie, z definiowaniem kobiecości i z jej wartościowaniem.
W zacytowanych wyżej zdaniach (i wielu podobnych) można też bez wątpienia
dostrzec początki kształtowania się obowiązującego współcześnie już powszechnie kultu młodości. Dopasowuje się do niego także wizerunek starszej pani z epoki międzywojennej, którą „spotykamy u źródeł sztuki, nauki, uprawiającą sporty,
tańczącą modne tańce, biorącą udział w życiu społecznym i towarzyskim, jako tę,
która ma w sobie dużą dozę radości życia, która zasiadając do uczty zna i docenia
smak potraw, jakie jej przypadają w udziale”7. Starość widać też w przypadku kobiet zasłużonych, którym mijające lata nadały powagi i autorytetu. Przy tej okazji
pojawiają się, choć sporadycznie, zdjęcia starszych kobiet. W tej materii zmienia się
jednak w omawianym okresie niewiele — nawet przy okazji zamieszczania artykułów wspomnieniowych czy pośmiertnych większość fotografii im towarzyszących, niezależnie od wieku opisywanych osób, przedstawia ludzi młodych bądź
w sile wieku.
Najpowszechniej występującym atrybutem starości, pojawiającym się w opisach
kobiet na łamach badanej prasy były siwe włosy. Wskazywały one bowiem, zdaniem
publicystek, „na zbliżającą się starość”, należało więc ich unikać, gdyż — jak pisano — „jedynie młodość zdobi”. Drugim atrybutem powiązanym z nadchodzącą starością były, jak można się domyślać, zmarszczki. W artykule o Helenie Witkowskiej,
który ukazał się z okazji jej jubileuszu, charakteryzowano ją jako „siwą panią, która
ma niebo w oczach”8. Warto podkreślić, że dla prezentowanego zdania, jak wynika
z dalszej części artykułu, kluczowe jest „niebo w oczach”, które obok pojawiających
się w innych miejscach określeń, np. „stanęła skromna, prosta — odgarnęła energicznym dziewczęcym ruchem siwą czuprynę”, „jasne i pogodne oblicze staruszki”
ma wskazywać na zachowanie młodości ducha i młodzieńczej energii. Opisy podkreślające atrybuty młodości są w zasadzie standardem w charakterystykach kobiet
starszych. „Niewielu kobietom młodzieńczość ducha i umysłu towarzyszą tak nieodłącznie przez życie całe”9 pisano np. w artykule o Lucynie Kotarbińskiej — zasłużonej działaczce społecznej i kulturalnej, aktywnej jeszcze w okresie zaborów. Podobny ton pobrzmiewał w artykule przedstawiającym sylwetkę zmarłej Celestyny
z Boczkowskich Kirkorowej, w którym wyjątkowo podano datę urodzenia (1840).
I tu również autorka zauważała, że „Pomimo niezmiernie podeszłego wieku — zawsze szła z postępem i z młodzieńczą niemal radością chłonęła w siebie każdą nową
zdobycz ludzkiego ducha”10.
Kult młodości przejawiał się również w zamieszczaniu wielu porad, mających
przyczynić się do przedłużenia tego okresu życia. Dotyczyły one jednak prawie
wyłącznie wyglądu. Przy okazji lektury o zbawiennym działaniu różnego rodzaju
maseczek, gimnastyki, ruchu na świeżym powietrzu, a nawet operacji plastycznych,
niestety nie dowiadujemy się, w jakim wieku przychodziła starość. Pojawiały się
jednak np. następujące konstatacje: „Nie ulega wątpliwości twierdzenie, że jedną
z największych zdobyczy 20 wieku jest — przedłużenie młodości. Przed paroma
7

W. P., Starsze Panie, „Bluszcz” 1926, nr 1, s. 24.
Jubileusz Heleny Witkowskiej, „Kobieta Współczesna” (dalej cyt. KW) 1930, nr 1, s. 3.
9
Ibidem.
10
Z żałobnej karty, Śp. Celestyna z Boczkowskich Kirkorowa, KW 1931, nr 15, s. 17.
8
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dziesiątkami lat kobieta dobiegająca czterdziestki stawała się już niemal matroną.
Mężczyzna pięćdziesięcioletni uważany był za starszego pana. Dziś — kobieta
czterdziestoletnia z powodzeniem rywalizuje na arenie życia z młodymi pannami,
a czterdziestoparoletni gentelman z zapałem gra w tenisa i staje do zawodów pływackich [...] Sport zniósł granice wieku. Nierzadkie są wypadki, że na stadionie
sportowym trenują matka obok córki, a ojciec z synem urządzają sobie «rodzinne»
zawody w pływaniu pod hasłem «Kto lepszy»”11.
W sukurs publicystom, gdy chodziło o przekonanie czytelniczek do walki
ze zbliżającym się wiekiem matrony, przychodziły lekarki i lekarze. I wydaje się,
że zwłaszcza zdanie tych ostatnich ważyło szczególnie dużo — wypowiadali się
bowiem nie tylko jako eksperci, ale również jako mężczyźni, dla których to jednak
głównie młode kobiety są atrakcyjne. Dr Libański pisał na łamach „Kobiety Współczesnej”, że umiarkowane uprawianie sportów w górach i częste wyjazdy na krótki
czas uważa za jeden z najważniejszych czynników zwalczania starzenia się12. W ogóle ruch, a zwłaszcza ruch na świeżym powietrzu, miał skutecznie opóźniać nadchodzącą starość. Wciąż jednak chyba pojawiały się kłopoty, kogo uznać za starego.
W cytowanym artykule stwierdzano, że czterdziestolatka stara jeszcze nie jest, ale
już w innym propagującym gimnastykę tekście podano, że od 35 do 45 lat wszelkie
ćwiczenia trzeba uprawiać ostrożnie i nie rozpoczynać nowych rodzajów sportów.
Natomiast w wieku 40–48 lat sprawność cielesna jest ograniczona, niemniej jednak,
wpływ sportu na organizm wciąż jest jeszcze znaczny13, z kolei dalszych kategorii
wiekowych w ogóle w artykule nie uwzględniono. Publicystki stwierdziły widocznie, że starsze czytelniczki pisma nie czytują albo w późniejszym wieku uprawianie
sportu w ogóle nie jest wskazane bądź kobiety w tak „zaawansowanym wieku” —
50 lat i więcej — sportem się już zwyczajnie nie interesują. Anna Krzycka, redaktorka naczelna „Mojej Przyjaciółki”, z której pochodzi omawiany artykuł, miała wtedy
24 lata (rocznik 1911), co oczywiście może w jakimś stopniu, choć nie musi, tłumaczyć widoczną na łamach pisma przewagę tematów związanych z problemami kobiet młodszych. Spostrzeżenia zamieszczone w innych miejscach zdają się w pewnym stopniu potwierdzać moją diagnozę ignorowania potrzeb kobiet w wieku 50 lat
i więcej. W tym samym czasopiśmie lekarz przekonywał, że:
Człowiek około pięćdziesięciu lat męczy się szybko. Praca ongiś dla niego łatwa,
w późniejszym wieku staje się uciążliwa. Po posiłku ogarnia go senność, której nie
jest w stanie zwalczyć. Umysł pracuje leniwie. Inteligencja tępieje. Pamięć często
zawodzi. Wzrok słabnie. Noce więcej lub mniej niespokojne nie dają odpoczynku
przywracającego siły w pełni. Czynności jelitowe są upośledzone — odbiegają od
normy. Mocz odchodzi trudniej i w mniejszej ilości14.

Można więc przypuszczać, że to właśnie po pięćdziesiątce przychodziła społeczna starość. I choć w cytowanej diagnozie mowa jest o człowieku, to mam jednak
wątpliwości czy wszystkie wymienione utrudnienia w jednakowym stopniu postarzały kobietę tak jak mężczyznę.

11

MP 10 IV 1934, nr 7, s. 5.
J. Libański, To co nas odmładza!, KW 1931, nr 15, s. 19.
13
Kobieta a sport, MP 10 II 1935, nr 3, s. 35.
14
Z. Świsłowski, Czy można usunąć starość?, MP 25 XII 1934, nr 24, s. 14.
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Warto podkreślić, że poza gimnastyką i uprawianiem sportu również odpowiednie odżywianie mogło przyczynić się do zachowania młodości. Zachęcano, podobnie jak obecnie, do unikania soli w pokarmach oraz do mniej obfitych posiłków.
Polecano zachowanie szczupłej sylwetki, która „świadczy o młodości, a któraż z pań
nie chce być młodą”15.
Trudność zdefiniowania przez współczesnych początku starości kobiet bardzo
wyraźnie widać także w zamieszczonym w „Bluszczu” artykule pt. Małżeństwo w jesieni życia, w którym pada pytanie: „Czy osoba czterdziestoletnia może w zgodzie
z rozsądkiem wyjść za mąż i czy w takim spóźnionym małżeństwie może znaleźć
i dać szczęście”16? Można więc w prosty sposób dostrzec, że jesień życia rozpoczynała się dla publicystek „Bluszczu” już po czterdziestce. Na postawione pytanie
autorka z przekonaniem, jak sama zaznaczała, i jednoznacznie odpowiadała twierdząco i tłumaczyła, że „czterdziestoletnia kobieta uosabia wspaniały jesienny kwiat,
któremu hołd składa niejeden poeta”, jeszcze raz więc przekonywała, że czterdziestolatka wkracza w jesień swojego życia. Nowoczesność jej poglądów na starzenie
się można jednak dostrzec np. w stwierdzeniu, że „ma się tyle lat na ile się wygląda”
i że nawet kobiety pięćdziesięcioletnie mogą być energiczne, a „w zdrowym ciele
zdrowa dusza”. Dalej dowodziła, że:
W jesieni życia kobieta zrównoważona, rozumiejąca je, dokładnie oceniająca
umysłowość, uczucie i wartość człowieka, odbiera nagrodę za cnoty i karność,
którymi siebie ujarzmiła. Poza tym przecierpiawszy dużo, bardziej przywiązać
się umie, a ponieważ sprawiedliwiej ocenia mężczyznę, wie jakim jest, a jakim ten
wymarzony niegdyś ideał być nie może.

Dodawała również, że oczywiście czterdziestolatka powinna wychodzić za mąż
wyłącznie za mężczyzn w odpowiednim (tj. nie młodszym od niej!) wieku. W końcu puentowała: „A więc z wiarą w lepsze jutro, mimo spóźnionej pory, która z was
ma siły do życia, a młodą sercem się czuje, niech się nie waha i da szczęście sobie
i drugim”17.
W innym numerze „Bluszczu” pojawiła się notatka na temat przeprowadzonej we Francji ankiety, w której kobiety odpowiadały na pytanie, kiedy kobieta
się starzeje. Z zebranych odpowiedzi respondentek między 20. a 70. rokiem życia wynikało, że kobieta nie chce się starzeć i nawet — jak zauważyła relacjonująca wyniki ankiety publicystka — „sześćdziesięcioletnie damy w naszych czasach
nie rezygnują jeszcze z uciech życia. Wiedza lekarska, higiena, kosmetyka robią
swoje — resztę robi choćby złudzenie owych starszych pań, że są istotnie młode”.
W kwestii samopoczucia również nie zajmowano jednoznacznego stanowiska, pisano bowiem: „Różnica jaka zachodzi dzisiaj pomiędzy kobietą starszą a tą, która
ma jeszcze pełne prawo pić z bogatego źródła życia spragnionymi usty, jest tak
nikła, że zaledwie bardzo wprawne oko w lot ją uchwycić zdoła, dla profana przejdzie ona niepostrzeżenie”18. Dodawano jednak: „Z lic, na których życie rylcem
swym nieubłaganym nakreśliło historię cierpień i historię lat przeżytych, winien
przede wszystkim zniknąć... róż”, a kobieta musi ocenić czas, „jeżeli chce zachować
15

MP 25 IV 1935, nr 8, s. 126.
J. S., Małżeństwo w jesieni życia, „Bluszcz” 26 VI 1926, nr 26, s. 878.
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Ibidem, s. 879.
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Starsze Panie..., „Bluszcz” 2 I 1926, nr 1, s. 24.
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urok, jakim włada wiecznie, od lat najmłodszych po starość zgrzybiałą, urok jaki
leży w zrozumieniu praw i przywilejów każdego wieku”. Mimo tego racjonalnego
zakończenia i tak starość była démodé.
Zresztą, o czym wielokrotnie przekonywały zamieszczone przeze mnie cytaty,
na pomoc kobietom w walce z upływającym czasem w coraz większym stopniu
przychodziła kosmetologia. Na łamach czasopism kobiecych znajdujemy mnóstwo
kosmetycznych porad, również dla kobiet starszych, od konieczności dostosowania
preparatów do odpowiednich potrzeb skóry aż do chirurgicznych ingerencji. Miały
one za zadanie przywrócić lub powstrzymać odchodzącą młodość. Artykuły tytułowano m.in.: Jak przywrócić oczom blask młodości, Jak uchronić cerę od przedwczesnego
zwiędnięcia, Czy można usunąć starość lub Walczymy ze starością, co w sposób niezawoalowany wskazywało na konkretne bolączki przynoszone kobiecemu ciału przez
upływający czas. W każdym z nich pojawiały się przepisy na domowej roboty preparaty kosmetyczne, z których pomocą „można starość odsunąć na długi okres czasu”,
a o ich skuteczności świadczyły przykłady, np. śpiewaczki kabaretowej Mistinguett,
która według zapewnień publicystki, „mając lat z górą 60, zawsze wygląda nie na
estradzie, a w życiu codziennym na lat 30”19. Łatwe receptury na kremy i mazidła
wykonywane w domu miały umożliwić każdej kobiecie walkę z czasem niezależnie
od zamożności i miejsca zajmowanego w hierarchii społecznej. Obok domowych zabiegów upiększających proponowano również korzystanie z powstających właśnie
specjalistycznych gabinetów kosmetycznych. Oprócz porad z zakresu kosmetologii
zalecano czytelniczkom rożne diety odchudzające, które mimo upływu lat pozwalały zachować smukłość sylwetki. Miały one redukować wagę, ale w ten sposób,
aby nie tworzyły się „zmarszczki na twarzy i ciele” oraz, by nie „cierpiały organy
wewnętrzne”20.
Dość dokładnie omawiano również możliwości ówczesnej medycyny: „Nawet
wszystkie naturalne znamiona starzejących się twarzy, które uwydatniają się przez
wiotczenie skóry, zmarszczki, fałdy, obwisłe policzki i podbródki — ulegają radykalnej naprawie przez zabiegi chirurgiczne tzw. face lifting, tj. podniesienie skóry
twarzy”21 — reklamowano dokonania tworzącej się właśnie chirurgii plastycznej.
W celu przekonania kobiet do skuteczności chirurgicznego skalpela zamieszczano
artykuły, w których o zabiegach informowali specjaliści chirurdzy.
Starsze panie zachęcano również do korzystania z dobrodziejstw mody, jednakże w sposób rozsądny. Radzono unikać tego, „co tak łatwo wiedzie nas ku zabójczej
śmieszności”, a zachować umiar „w rysunku całości, w formie, geście”. Kobieta,
chcąca zachować urok mimo upływu czasu, „nie odda pierwszeństwa modzie ekscentrycznej i zwracającej uwagę”. Wybierze stonowane barwy: czarny, granat, fiolet,
brąz, popielaty, ewentualnie połączy je z bielą, perłowym. „Futra, biżuterie, tylko
wartościowe i nigdy nie w nadmiernej ilości, głowa uczesana strojnie, lecz nie pretensjonalnie, bucik czy pantofelek na umiarkowanej wysokości”. Zachęcano również do noszenia woalki, „która tak świetnie tuszuje braki niezbyt świeżej cery” oraz
ubrań w bardzo dobrym gatunku. Ogólnie: „Starsza Pani w dziedzinie toaletowej
hołdować winna prędzej jakości, nie ilości, gdyż nie licuje z jej powagą strojenie się
w coraz to inne szmatki, w sztuczne świecidła i efektowne, a mało wartościowe do-

19

H. Brzezińska, Zabiegi kosmetyczne, MP 25 VII 1934, nr 14, s. 14.
J. Świtalska, Z dziedziny kosmetyki (dokończenie), „Bluszcz” 1926, nr 8, s. 260.
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S. Michałek–Grodzki, Chirurgia upiększająca, MP 25 VIII 1934, nr 16, s. 14.
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datki”22. W końcu, jak pisała publicystka „Mojej Przyjaciółki”, i w najmodniejszych
trendach można było znaleźć coś odpowiedniego:
Trzeba przyznać, że tym razem pani moda miała bardzo szczęśliwe pomysły, bo
przecież nic tak nie nadaje kobiecie wdzięku młodości, jak owe białe, wdzięczne
kołnierzyki. A wiadomo, że każdej pani chodzi o to, aby być młodą, aby tę młodość jak najdłużej utrzymać. [...] Tak, moda na młodość. I nic na to nikt nie poradzi, chyba żeby się wszystko nagle odmieniło i młodość przestała być w modzie.
Ale na to się na razie nie zanosi23.

W artykule uderza ambiwalencja w prezentowaniu modnej garderoby dla kobiet
starszych. W zasadzie kolorystyka pozostaje raczej ciemna, pewnemu unowocześnieniu ulegają jedynie fasony. Wydaje się więc, że w społeczeństwie nie ukształtował
się jeszcze w okresie międzywojennym jakiś konkretny wizerunek kobiety starszej.
Nie godzono się też na pełną dowolność w zakresie stroju niezależnie od wieku.
Ta prawidłowość raczej nie dziwi. W latach międzywojennych w społeczeństwie II
Rzeczypospolitej to nadal strój był rozpoznawalnym symbolem miejsca zajmowanego w hierarchii społecznej.
Przy okazji rozważań o modzie kobiecej warto zwrócić uwagę, że w dodatkach
modowych czasopism ubrania dla kobiet starszych prezentowano na dokładnie takich samych modelkach, jak dla innych grup wiekowych. Ryciny nie różniły się ani
figurą, ani fryzurą, ani nawet twarzą, co zresztą daje się zaobserwować i współcześnie. Taka forma prezentacji nie ułatwiała raczej kobietom rozsądnego podążania za
modą. Często chciały nosić najnowsze modele, nie zdając sobie sprawy czy te fasony
odpowiadają ich figurze i wiekowi. Trudności kobiet doskonale zilustrowała Maria Kuncewiczowa w powieści radiowej Dni powszednie państwa Kowalskich, w opisie
pracy głównej bohaterki w salonie mód24.
Starość, ta której należało unikać, jeśli bywała przedstawiana, to tylko przez pryzmat ograniczeń i zależności. „Prawda, że czas wszystko leczy — lecz przemijający
czas przybliża starość, która uśmierza wszystkie namiętności i wzruszenia duszy
ludzkiej i każe samotnym mężczyznom dziwaczeć i tetryczeć, a samotnym kobietom, które przeszły przez spalający ogień wielkiej miłości i nie mogły znaleźć rekompensaty, szukać uczucia u piesków, kotków i kanarków”25. Pamiętanie o przemijaniu
młodości i urody miało towarzyszyć każdej kobiecie i ułatwiać jej godzenie się z często daleką od ideału rzeczywistością26. Kobiety zachęcano też, aby zawczasu o nadchodzącej starości pomyślały i zabezpieczyły sobie byt materialny, ponieważ bez
własnego „ciepłego i cichego kąta nawet w najpomyślniejszych warunkach, staje się
Golgotą”27. Ostrzegano, by nie liczyły na pomoc dzieci, bo jest ona zawsze zależnością, a znacznie bardziej komfortowo jest zachować rolę osoby mającej coś do przekazania. Zdając sobie sprawę z ówczesnych realiów, publicystki próbowały przekonać
kobiety do wcześniejszego oszczędzania na swoją starość, nawet, jeśli nie pracowały.
22

W. D., Starsze panie, „Bluszcz” 1926, nr 1, s. 24–25.
Moda...na młodość..., s. 4.
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M. Kuncewiczowa, Dni powszednie państwa Kowalskich. Powieść radiowa, Warszawa 1938,
s. 37–39.
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M. Manberowa, Choroba na którą nie ma lekarstwa, MP 25 IX 1934, nr 18, s. 5.
26
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W analizowanym materiale prasowym bardzo wyraźnie widać, że okres międzywojenny był czasem kształtowania się nowego myślenia o starości kobiet. Z jednej
strony zachęcano je do aktywności i niepoddawania się upływowi czasu, z drugiej
jednak wciąż podtrzymywano różnego rodzaju ograniczające zalecenia, np. w stosunku do mody, wieku odpowiedniego do uprawiania ćwiczeń fizycznych, zamążpójścia (zwłaszcza jeśli chodzi o różnicę wieku małżonków). Ambiwalencja
towarzysząca artykułom prasowym raczej nie miała wyrazu w realnym życiu. Starość przeżywały wówczas kobiety ukształtowane w innych realiach kulturowych.
Doskonałym symbolem matrony z dawnych lat może być Stefania Sempołowska,
chodząca wciąż mimo radykalnej zmiany mody w długiej, czarnej sukni. Podobne
wizerunki kobiet starszych można znaleźć też w wielu rodzinnych albumach. I choć
coraz więcej czterdziesto– czy pięćdziesięciolatek wkładało na siebie modne garsonki, to nowoczesna, opierająca się upływowi czasu staruszka pojawi się dopiero po
II wojnie światowej, kiedy starzeć zacznie się pokolenie wychowane w międzywojennym kulcie młodości.
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Kosmetyczne sposoby ukrywania starości
na przełomie lat 20. i 30. XX wieku

N

ad sposobami pokonania starości i związanej z nią śmierci zastanawiano się
we wszystkich chyba epokach historycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym poszukiwania „cudownego” środka, który mógłby zlikwidować objawy starzenia się i tym samym „zatrzymać czas”, choć nie zakończyły się spektakularnym
sukcesem, to jednak znacząco — dzięki rozwojowi medycyny — przyspieszyły.
Udało się wówczas w dużym stopniu poznać mechanizmy starzenia się organizmu
ludzkiego i znaleźć skuteczne środki opóźniające ten proces.
Dr Wiktor Tychowski w 1927 r. zwracał uwagę na cykliczność życia ludzkiego
i zaznaczające się w nim okresy: rozwoju, dojrzałości i starzenia się o charakterystycznych i zarazem odmiennych cechach anatomicznych i fizjologicznych, ujawniających się jedne po drugich. Naturalność i nieuchronność tychże zmian tłumaczył
następującymi słowami: „chociażbyśmy ustrój ludzki postawili w warunki możliwie najlepsze, chronili bezwzględnie od chorób, niezawodnie i nieuchronnie nadejdzie okres starzenia się i kończąca go śmierć organiczna”. Będąc świadomym kresu
życia ludzkiego, szukał więc metod opóźniających objawy starzenia się organizmu,
w tym i skóry, służących także poprawie samopoczucia człowieka. Lekarz ten próbował również znaleźć przyczyny starzenia się i jak najdokładniej zdefiniować ten
proces, prowadząc obserwacje ludzkiego ciała np. podczas sekcji zwłok. Niełatwe do uchwycenia okazały się według niego różnice w zmianach występujących
w obrębie narządów wewnętrznych u osób zmarłych śmiercią naturalną — jak to
określano ówcześnie — „ze starości”, w porównaniu do zmian patologicznych,
tj. „przedwczesnego starzenia”1.
Badacze analizujący procesy starzenia się, różnili się w ocenach wieku, rozpoczynającego okres starości. Tychowski uważał, iż pierwsze jej objawy obserwuje
się między 40. a 50. rokiem życia, przy czym odchylenia od tych cezur związane
są z indywidualnymi cechami organizmu. Władysław Dybowski natomiast zwracał uwagę na zaniedbania w wychowaniu fizycznym młodzieży, skutkujące powiększaniem się rzeszy trzydziesto– i czterdziestoletnich „staruszków” bez siły do
pracy i odporności do walki z zarazkami. Apelował do kobiet, by o swoje piękno
i przedłużenie młodości dbały, zwiekszając aktywność fizyczną i by zachęcały do

1

W. Tychowski, Starzenie się a higjena życia, „Higjena ciała i sport” 3, 1927, nr 18, s. 13–15.
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niej osoby ze swojego otoczenia2. Z kolei Władysław Hojnacki silniej podkreślał
znaczenie pojawiających się objawów starzenia niż wieku danej osoby. Uważał, że
występują wcześniej u kobiet, osób nerwowych i „nagle wychudłych” oraz o „żywym temperamencie”. Uznawał je za zwiastun tzw. okresu przejściowego, czyli
menopauzy, pojawiającej się u kobiet zwykle po czterdziestym roku życia3.
Za typowe objawy „upływającego czasu” uważano też powszechnie: siwienie włosów, zmarszczki na twarzy, „obwisłe policzki” i podbródek, zaczerwienienie i suchość skóry, zanik tkanki tłuszczowej, plamy barwnikowe, brodawki,
niedokrwistość, zmiany zanikowe w tkance kostnej (skutkujące utratą uzębienia
i pochyloną postawą ciała), „zmniejszenie” narządów wewnętrznych jako wynik
procesów atroficznych, zwapnienie tętnic, osłabienie pamięci itp. Hojnacki w poradniku dla kobiet z 1928 r. tłumaczył, iż fałdy i zmarszczki są wynikiem nie tylko
upływającego czasu, ale również skurczów mięśni mimicznych, zwłaszcza tych pracujących najintensywniej, które są „świadectwem uczuć i wrażeń często doznawanych”, a ponadto zmniejszenia masy mięśni oraz zmian atroficznych we włóknach
tkanki łącznej i podściółki tłuszczowej obecnych w skórze. Wyróżniał następujące
rodzaje zmarszczek: a) poprzeczne czoła, b) pionowe czoła — charakterystyczne
dla osób pracujących umysłowo, c) „łukowe lub krzyżowe czoła” — pojawiające się
przedwcześnie w wyniku „cierpień fizycznych lub moralnych”, d) „kurze łapki”
przy zewnętrznym kąciku oka, będące zwiastunem starzenia się, e) poprzeczne lub
zstępujące nosa związane z „późnym” wiekiem lub stresującym trybem życia, f) fałdy nosowo–policzkowe biegnące od skrzydełek nosa do ust — mogące podlegać
dziedziczeniu i pogłębieniu przez niepełne uzębienie, g) „zmarszczki i fałdy od policzków do brody, oraz zmarszczki w kratkę (posiekane) po całej twarzy” — mogące
być również wynikiem suchości skóry, h) zmarszczki i fałdy na powiekach, które
„są często wyrazem nadużyć płciowych” lub chorób narządów płciowych, i) fałdy
na szyi, będące wynikiem nieprawidłowej postawy ciała4.
Wśród czynników przyspieszających starzenie wymieniano: choroby, stosowanie używek, takich jak tytoń, kawa, herbata, alkohol, a ponadto „niehigjeniczny sposób życia”, czyli brak ruchu, niedobór świeżego powietrza i światła słonecznego,
nieracjonalne odżywianie. Listę tę W. Hojnacki uzupełniał o zaniedbania higieny
i pielęgnacji, dużą liczbę porodów, „wstrząśnienia fizyczne i moralne”, przemęczenie pracą i „nadużywanie rozkoszy życia”. Ważną rolę aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka, nawet „w wieku starczym” Tychowski podkreślał odwołując się do amerykańskiej sentencji life is motion oraz przekonując, że „postawili oni
[Amerykanie] swą kulturę cielesną bardzo wysoko, zwracając szczególną uwagę na
dostateczną ilość ruchu, czy to w formie ćwiczeń fizycznych, sportu, czy w formie
przechadzek odbywanych regularnie codziennie”. Wiele miejsca poświęcano też
dbaniu o skórę, przez którą wraz z potem usuwane są zbędne produkty przemiany
materii, m.in. mocznik i kwas moczowy. Zdaniem przywoływanych tu specjalistów
brak odpowiedniej higieny prowadził do zatykania porów przez łuszczący się naskórek i zalegający łój i w konsekwencji do nieprawidłowego funkcjonowania skóry,

2

Ibidem, s. 13–15; idem, Starzenie się a higjena życia, „Higjena ciała i sport” 3, 1927, nr 24,
s. 9–10; W. Dybowski, Dlaczego starzejemy się tak wcześnie? Jak temu zaradzić?, „Higjena ciała
i sport” 3, 1927, nr 21, s. 31–33.
3
W. Hojnacki, Higjena kobiety i kosmetyka, Lwów–Warszawa 1928, s. 347, 388–391, 472.
4
Ibidem.
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jej przedwczesnego starzenia się i do zaburzeń pracy nerek5. W 1937 r. doktor Stanisław Michałek–Grodzki przekonywał, iż ogrom funkcji pełnionych przez skórę
powoduje, „że często zużywa się [ona] i zmęczy przedwcześnie”, czego objawem są
„pierwsze oznaki zaniku elastyczności, «zmarszczki» i wady zabarwienia”6.
Jednocześnie konstatowano poważne społeczne zaniedbania w zakresie higieny. Hojnacki szczególnie krytycznie odnosił się do zachowań kobiet. Zarzucał im,
iż podążając za modą odżywiają się nieracjonalnie, nie noszą wygodnej i przewiewnej odzieży, unikają aktywności fizycznej, zwłaszcza na świeżym powietrzu
itp. O szkodliwości takiego trybu życia kobiety miały przekonywać się dopiero
wraz z pojawieniem się pierwszych zmarszczek. Szczególnie podatne na fizjologiczną utratę jędrności skóry były, jak pisano w 1928 r. w poradniku pt. Higjena
kobiety i kosmetyka, blondynki o suchej cerze, w przeciwieństwie do brunetek
skłonnych do łojotoku. Zalecano więc natłuszczanie skóry za pomocą odpowiedniego kremu (tab. 1), który rekompensował niedostateczne wydzielanie łoju przez
gruczoły łojowe, zapobiegał łuszczeniu naskórka i trądzikowi, uelastyczniał i zatrzymywał wilgoć w naskórku oraz chronił przed czynnikami atmosferycznymi.
Zalecano unikać mydeł, gorącej wody, preparatów na bazie alkoholu i pudrów,
powodujących przyspieszone starzenie skóry lub nawet zatrucie organizmu
ze względu na obecność w ich składzie związków bizmutu, ołowiu oraz rtęci i arszeniku. Helena Brzezińska na łamach „Mojej Przyjaciółki” oraz „Świata Pięknej
Pani” przestrzegała przed negatywnym wpływem gliceryny, kąpieli słonecznych,
morskich i parowych, natomiast autor książki Starzenie się skóry za przyczyny suchości skóry uznawał także: schorzenia żołądka i jelit, zaburzenia przemiany materii, niedokrwistość i odchudzanie się.
Kondycję cery suchej poprawić miały „parówki”, czyli kąpiele z parą wodną,
masaże, zabiegi elektryczne, polegające na stosowaniu prądu d’Arsnovala, galwanicznego lub faradycznego, krótkotrwałe, zimne okłady lub natryski: promieniste
i deszczowe. Zdzisław Barski, zwolennik gorących „parówek” twarzy i naświetlania lampą węglową, w swoich poradnikach z lat 1927–1929 zwracał uwagę na
rzetelne przeprowadzenie obu zabiegów. Zalecał pokrycie twarzy przed kąpielą
kremem o działaniu odżywczym lub zmiękczającym naskórek, którego zadaniem
było również „zamknięcie” ujść gruczołów skórnych i „zatrzymanie” składników
odżywczych dostarczanych skórze z preparatem kosmetycznym i krwią. Po ok. pięciu minutach należało „ochłodzić twarz zimną wodą”7.
5

Ibidem, s. 322, 388–389; W. Tychowski, Starzenie się a higjena..., nr 18, s. 13–15 i nr 24, s. 9–10.
Por. S. Michałek–Grodzki, Nowoczesna Chirurgja Upiększająca. „Rzeźba skalpelem”, Warszawa
1933, s. 10; idem, Porady kosmetyczne: Operacje odmładzające, „Moja Przyjaciółka” 4, 1937, nr 16,
s. 401; W. Pomian–Pomianowska, Chirurgja estetyczna, „Kobieta w świecie i w domu” 9, 1933,
nr 9, s. 12.
7
Por. W. Hojnacki, Higjena kobiety i kosmetyka..., s. 338–343, 389–392, 396–400, 477–478;
H. K. Podręcznik kobiety eleganckiej, Lublin 1922, s. 20–22; J. Świtalska, Jak pielęgnować urodę,
Warszawa 1930, s. 10–15; eadem, Piękność i zdrowie w życiu kobiety, Warszawa 1926, s. 86–87, 97;
eadem, Kobieta nowoczesna we wszystkich okresach jej życia, Warszawa 1927, s. 99–100; J. Śmiarowska, Higjena kobiety we wszystkich okresach jej życia, Lwów 1925, s. 208–213; Z. Wasilewska,
S. Bendarzewski, Piękność i kultura ciała: poradnik dla pań, Warszawa 1938, s. 17–22, 98, 103
(cz. I); Z. Barski, Jak racjonalnie pielęgnować urodę?, Kraków 1927, s. 14–15, 18–20; idem, Zarys
lekarskiej kosmetyki, Kraków 1929, s. 59–63, 75–76, 79–84; H. Brzezińska, Racjonalna pielęgnacja
suchej cery, „Świat Pięknej Pani” 3, 1939, nr 3, s. 7–8; eadem, Kiedy można i trzeba złuszczyć naskórek, „Świat Pięknej Pani” 3, 1939, nr 5/6, s. 23–24; eadem, Z wiosną — zmieniamy skórę, „Moja
6
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Zbawienny wpływ tzw. parówek na cerę suchą niektórzy lekarze i kosmetolodzy podawali w wątpliwość. Niektórzy negowali jedynie niektóre etapy zabiegu.
Przykładowo Witold Boehm w pracy Zwalczanie starzenia się z 1934 r. przekonywał,
że zimna woda zwęża naczynia krwionośne skóry, utrudniając tym samym krążenie krwi i odżywienie tkanki, a z tego względu zalecał on stosowanie w ostatniej fazie zabiegu wody gorącej8. Zofia Wasilewska w celu przygotowania skóry
suchej do mechanicznego oczyszczania proponowała zamiast „parówki” (jej zdaniem przyspieszającej starzenie się skóry) zastosowanie lamp Sollux i Minina. Rekomendowała też zastąpienie mydeł tzw. cleansingami, które łagodnie oczyszczały i nawilżały suchą cerę, chroniąc ją przed przedwczesnym starzeniem9. Zalecała
osobom o cerze suchej i wiotkiej: dwuminutowe „zimne kąpiele parowe”, okłady
lub kąpiele naprzemienne „rodem z Anglii” lub gorące, ale połączone z masażem
kostką lodu, co pobudzać miało czynności gruczołów łojowych. Wasilewska i Julia Świtalska propagowały też stosowanie masek kosmetycznych, np. ziołowych,
parafinowych, kremowych, hormonowych, żółtkowych i miodowych. Zalecały nakładać je po oczyszczeniu twarzy i nałożeniu kremu odżywczego oraz uzupełniać
naświetlaniem np. lampą Vitalux, co gwarantować miało odpowiednie odżywienie
i ujędrnienie skóry. Do odświeżania w ciągu dnia i wieczorem polecały „lotion”
lub mleczko, które regulowały funkcje skóry podobnie jak przecieranie kostką lodu
i stosowanie zimnych natrysków10.
W wielu poradnikach dla kobiet, zarówno tych z lat 20., jak i 30. XX w., zachęcano do wykonywania ręcznego masażu kosmetycznego twarzy, zwanego częściej —
„mięsieniem”. Miał on korzystnie wpływać na starzejącą się skórę, ujędrniając ją
i poprawiając jej odżywienie, regulując krążenie krwi, pobudzając czynności gruczołów łojowych i mięśni. Władysław Hojnacki zalecał systematyczne i profesjonalne wykonywanie tego zabiegu, poprzedzanie go oczyszczeniem twarzy spirytusem,
benzyną lub eterem, wykonywanie „rękoczynów” czystymi rękoma lub przyrządami, np. szklanymi lub gumowymi pompkami ssącymi Zabłudowskiego. Świtalska
w 1930 r. rekomendowała tzw. klepadełko (zob. il. 1) oraz pompkę pneumatyczną,
choć przyznawała, że ich skuteczność jest mniejsza niż masażu ręcznego ze względu
na ograniczenie działania do „wstrząsania”. Tymczasem masaż ręczny obejmował
oprócz tego także głaskanie (eﬄeurage), tarcie (friction), ugniatanie, czyli „właściwe
mięsienie” (pétrissage). Wykonywany był z użyciem tzw. środków poślizgowych
Przyjaciółka” 5, 1938, nr 5, s. 125–126; E. Szmaj, Porady zdrowotne dla kobiet w czasopiśmie „Moja
Przyjaciółka” z lat 1934–1939, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 15, 2008,
nr 1–2, s. 73–107.
8
W. Boehm. Zwalczanie starzenia się. Jak osiągnąć wiosnę urody do późnej starości, Warszawa 1934,
s. 144–149, 153–156, 162–163.
9
Tzw. cleansing rekomendowany przez Z. Wasilewską to, jak pisze sama autorka: „środek do
oczyszczania skóry, pochodzi z Anglii, gdzie najwyżej stoi kultura ciała...”, co potwierdza, iż
w Polsce niejednokrotnie opierano się na europejskiej wiedzy kosmetycznej.
10
„Lotion” prawdopodobnie pochodzi z Anglii lub Francji, co można przypuszczać na podstawie pisowni tego słowa, choć sama Wasilewska tego nie wyjaśnia. Z kolei René Maurice
Gattefossé, francuski inżynier chemik, podał, iż mleczka stosuje się do demakijażu częściej
niż kremy, a „bez wyniku pod tym względem są olejki i tłuszcze”, zob. idem, Produkty kosmetyczne, przeł. B. Schrager, Kraków 1939, s. 36, 95. Produkty te stosowano prawdopodobnie we
Francji, co sugerować może tytuł oryg. wydania pracy Gattefossa: Produits de beauté. Więcej
na temat międzywojennej higieny i pielęgnacji skóry twarzy zob. E. Szmaj, Pielęgnacja ciała
(metody i środki) w polskich poradnikach dla kobiet z lat 1922–1939, Katowice 2012, s. 61–73.
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Tabela 1. Skład chemiczny kremów stosowanych w dwudziestoleciu międzywojennym
w celu zniwelowania suchości skóry i opóźnienia procesu starzenia się
Krem tłusty (na suchą cerę)

Cold Cream

Krem Simon

czysty olej wazelinowy

20g

wosk biały

20g

lanolina

45g

olej migdałowy

125g olej parafinowy

wosk biały

15g

boraks

cerezyna (lub parafina)

10g

woda

stearyna

40g

esencja różana

potaż

2g

woda

120g

esencja perfumowa

1g

tlenek tytanu lub cynku
stearyna

100g potaż
3g

10g
5g
25g
3g

woda

150g

gliceryna

55g

esencja neroli

2g

2g

Źródło: L. Maricki, M. Wisser, 175 przepisów domowego wyrobu mydeł, pudrów, kremów, szminek,
pomadek, wód toaletowych, perfum, farb oraz środków przeciw poceniu, odciskom, odmrożeniom, wągrom itp., Warszawa 1939, s. 17–24.

w postaci wazeliny, lanoliny, olejku
migdałowego dla cery suchej lub talku
dla cery tłustej. Polecano łączenie masażu z tzw. naparzaniami i maskami
kosmetycznymi.
Hojnacki proponował także masaż
plastyczny, który ingerował nie tylko w skórę, ale i „na podłoże skóry”.
Wykonywany był „wielką siłą, energicznie, częstokroć aż do granicy wytrzymałości”. Można przypuszczać,
iż chodziło tu o współczesny zabieg
tzw. przesuwania skóry. Ten sam autor
w celu przywrócenia jędrności skóry
po odchudzaniu zalecał terapię „tuczącą” polegającą na podawaniu arsenu.
Pierwiastek ten zwiększać miał objętość tkanki tłuszczowej i — zdaniem
eksperta — używany był w kosmetyce z powodzeniem. Niektóre zmiany, np. fałdy w obrębie szyi, Hojnacki
uważał nie tyle za związane z otyłością
czy odchudzaniem, co spowodowane
„złym noszeniem głowy”. Należało to
korygować odpowiednią gimnastyką Ilustracja 1. Masaż „klepadełkiem”, J. Świtalska,
mięśni szyi oraz masażem. Był także Kosmetyka życia codziennego, Warszawa 1930,
zwolennikiem powstrzymywania sta- s. 154
rzenia się za pomocą tzw. organoterapii. Kuracja ta polegała na podawaniu pacjentce przez okres od czterech do sześciu
tygodni „pastylek” z wyciągami z gruczołów płciowych i tarczowego zwierząt, które pobudzać miały „niedomagające lub starzejące się gruczoły własne”. Przepro-
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wadzano ją pod kontrolą lekarską ze względu na silne działanie tych środków na
mięsień sercowy11.
Podawanie hormonów miało wielu zwolenników. Jak pisał R. M. Gattefossé
w podręczniku z 1939 r., uważano, że dodatek substancji hormonowych wzmaga
czynność gruczołów łojowych skóry i niweluje objawy starzenia się. Zastrzegał
wprawdzie, że hormony są produktami gruczołów, „których funkcje nie są do tej
pory jeszcze dokładnie zbadane”, ale za potwierdzoną naukowo uznawał tezę, iż
zmniejszenie aktywności gruczołów, np. płciowych wiąże się z przedwczesnym starzeniem. Stosowane w kosmetykach w niskich stężeniach (ok. 1%) wywierać miały więc działanie ogólne, zapewniając zdrowie oraz natychmiastowy efekt młodej
i jędrnej skóry. Jako hormony żeńskie wymieniano folikulinę i progestynę (luteinę),
których wydzielanie stymulować miała przysadka mózgowa. Pierwszy z nich odpowiadał za ujawnienie pierwszo– i drugorzędowych cech płciowych, warunkując
m.in. rozwój macicy i piersi oraz wystąpienie menstruacji. Progestynie zaś przypisywano kluczową rolę w zagnieżdżaniu się zarodka w macicy i hamowaniu menstruacji. Twierdzono, że znosi działanie folikuliny. Stąd właśnie progestynę lub wyciąg
z jajników polecano stosować w kosmetykach likwidujących nadmierne owłosienie.
Z kolei kremy odmładzające powinny były zawierać „wyciąg z tkanki skórnej w połączeniu z witaminą (karotyna, ergosterol)” lub sproszkowaną skórę, jądra, jajniki
i inne gruczoły, a preparaty „na biust” — wyciąg z gruczołu piersiowego lub przysadki mózgowej oraz folikulinę lub wyciąg z jajnika (zob. tab. 2)12.
Według Gattefossa gruczoły płciowe męskie produkować miały tzw. androkininę, odpowiedzialną za wzrost organizmu, aktywność umysłową i ujawnienie cech
męskich, takich jak np. zarost. Hormon ten należało więc uwzględniać w recepturze preparatów do golenia i pielęgnacji skóry. Autor wymieniał również hormony
tarczycy (jodotyryna), nadnerczy (adrenalina) i inne wydzieliny o charakterze hormonów, jak np. cholesteryna z gruczołów łojowych skóry zwierząt lub lecytyna
pozyskiwana z jaj lub soi o działaniu odżywczym na skórę. Zaznaczał przy tym, że
obie substancje ulegają wchłanianiu przez skórę dzięki powinowactwu do jej struktur i podobieństwu do naturalnych wydzielin gruczołów łojowych, a ich aktywność
wzmaga promieniowanie ultrafioletowe. Zdaniem Gattefossa, cholesterynę z domieszką wyciągu gruczołów jądrowych i przysadki stosowano w płynach przeciw
wypadaniu włosów, szampony zaś zawierały cholesterynę z żółcią13. Powołując
11

Por. J. Świtalska, Mój system piękności i zdrowia, Warszawa 1930, s. 118; eadem, Jak pielęgnować urodę..., s. 12–13; eadem, Kosmetyka życia codziennego..., s. 155, 189–192; Z. Wasilewska, S. Bendarzewski, Piękność i kultura ciała..., s. 109–111 (cz. 1); Z. Barski, Zarys lekarskiej
kosmetyki..., s. 83–85; W. Hojnacki, Higjena kobiety i kosmetyka..., s. 412, 414–425, 472. Ten
ostatni autor charakteryzuje pokrótce metodykę masażu według Paschkisa i Pospelowa,
zwracając uwagę, iż siłę chwytów należy dostosować do wrażliwości skóry. Zacytowane
nazwiska sugerują, że masażem zajmowano się i w innych krajach, prawdopodobnie też
w Rosji. Jednakże „ojcem” współczesnego masażu jest Holender Johan Mezger (1839–1901),
zob. A. Straburzyńska–Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia, Warszawa 2003, s. 663. Preparaty tzw. hormonowe stanowiły innowację kosmetyczną, gdyż „początki nauki o hormonach
przypadły na lata 1902–1905”, jak podała Anna Retecka w 2007 r. (eadem, Kosmetyka w polskich poradnikach z lat 30. XX wieku, Sosnowiec 2007), a jeden z żeńskich hormonów odkryto
w 1923 r. (R. Dzierżanowski, Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji, Warszawa
1983, s. 311).
12
R. M. Gattefossé, Produkty kosmetyczne..., s. 23–29, 60, 278–279.
13
Ibidem, s. 26–28, 37–40.

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

381

Kosmetyczne sposoby ukrywania starości na przełomie lat 20. i 30. XX wieku

Tabela 2. Przykładowe produkty kosmetyczne stosowane w dwudziestoleciu międzywojennym, zawierające substancje hormonowe i witaminy
Krem cholesterynowy
wosk biały
olbrot
stearyna
lanolina bezwodna
masło kakaowe
olejek ze słodkich
migdałów
cholesteryna czysta

600g
100g
500g
600g
400g

olej z oliwek konserw.
olbrot
masło kakaowe
wosk biały
lanolina bezwodna
lecytyna
1800g woda
120g chlorobenzoesan
oksybenzoesan sodu
boraks

Krem „na biust”
stearynian „Triet”
gliceryna
oliwa lub olejek migdałowy
hormony płciowe żeńskie
wyciąg gruczołów
piersiowych
chlorobenzoesan sodu
zapach

Krem lecytynowy
na witaminie A

Krem lecytynowy
50g
2g
3g
4g
2g
5g
20g
0,2g
0,5g
0,5g

stearynian
„Triet”
gliceryna
olej parafinowy
woda
lecytyna z jaj
karotyna
(roztwór
olejowy)

Krem na
wzmocnienie biustu

Mleczko „na biust”
175g
50g
50g
2g

stearynian mleczny
gliceryna
oliwa
hormon płciowy
wyciąg piersiowy
3g chlorobenzoesan
0,5g sodu
zapach

150g
200g
100g
540g
7g
3g

30g
25g
25g
1g
2g

stearynian
„Triet”
w proszku
olbrot
lecytyna soi

175g
10g
10g

0,25g

Źródło: R. M. Gattefosé, Produkty kosmetyczne..., s. 40–42, 60, 280.

się na niemiecką książkę Freda Wintera pt. Handbuch der gesamten Perfumerie und
Kosmetik z 1932 r. oraz fachowe czasopisma angielskie, m.in. „Manufacturing Chemist”, wspomniany francuski chemik przytaczał pogląd o skutecznym stosowaniu
w kosmetyce hormonów zwierząt, które odznaczają się „piękną skórą” (np. węża,
jaszczurki, żółwia). Był przekonany, że mogą one „udzielić tego wyglądu i ludzkiej
skórze”. Swój wywód podsumował jednak następująco: „[...] można stosować u ludzi wyciągi hormonowe z organów zwierząt zdrowych i świeżo bitych. Synteza
hormonów nie jest jeszcze w całości uskuteczniona, a operowanie nimi jest trudne
i wymaga dużo ostrożności”14.
Kosmetologia dwudziestolecia międzywojennego wiele miejsca poświęcała
także zbawiennemu działaniu witamin, odkrytych w początkach XX w. Cytowany
już powyżej Gattefossé zwracał uwagę na ich wpływ na odżywienie skóry i włosów oraz pobudzanie wielu funkcji życiowych. Witamina A określona przez niego
jako „witamina wzrostu”, a wykryta w wyciągu tzw. karotyny, oleju ogórkowym
i w innych olejach roślinnych, polecana była do stosowania dwa razy w tygodniu
w przypadku zwiotczenia skóry i zaburzonego krążenia krwi. Witamina C chronić
miała przed szkorbutem i działać utleniająco, a witamina B — choć jeszcze nie używana w kosmetyce — łagodzić „newralgię mięśni twarzowych”. Z kolei witamina
D odpowiedzialna była według ówczesnych ekspertów za gospodarkę wapniową

14

Ibidem, s. 26–27, 38–40.
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organizmu, wskazywano także jej korzystny wpływ na funkcjonowanie skóry,
wzrost włosów i paznokci15.
Dzięki postępom chirurgii, w tym szczególnie chirurgii plastycznej, pojawiły się
nowe możliwości walki z różnorodnymi zniekształceniami ciała, a także z objawami starzenia się, przede wszystkim skóry. W literaturze międzywojennej poświęconej kosmetyce wśród celów stawianych zabiegom chirurgicznym wymieniano:
przywrócenie „utraconej młodości”, wygładzenie „zmarszczek wiekiem i latami
trosk rysowanych”, eliminację tkanki tłuszczowej w obrębie bioder i ud, „zmniejszanie piersi nadmiernie obwisłych lub poprawę nieestetycznej linii ciała, spowodowanej macierzyństwem” oraz korektę nosa. W 1937 r. Hanna Micewiczówna listę tę uzupełniła o „usuwanie i naprawianie” wad wrodzonych, skutków choroby
lub nieszczęśliwych wypadków, likwidowanie „worków” pod oczami, obwisłych
podbródków i policzków. Uważała również, że chirurgia plastyczna pełni ważną
funkcję społeczną, przywracając równowagę psychiczną, chęć do życia oraz do aktywności zawodowej i towarzyskiej osobom okaleczonym i nieakceptującym swego
wyglądu. Wątek ten rozwinął doktor Stanisław Michałek–Grodzki16, który w 1935 r.
stwierdził, iż ważnym, choć ciągle pomijanym wskazaniem do operacji plastycznej
jest kondycja psychiczna pacjenta. Uważał, że „sprawa osiągnięcia blizny niewidzialnej lub ukrytej jest jednym z czołowych zadań chirurgii plastycznej”. Jednakże
w publikacjach poświęconych tego typu zabiegom ostrzegano też przed możliwymi
powikłaniami oraz zbyt wczesnym/pochopnym ich wykonywaniem. Zachęcano do
wypróbowania wcześniej wszystkich metod mniej inwazyjnych oraz wykonywania operacji pacjentom raczej nie młodszym niż pięćdziesięcioletni, choć niektórzy
mieli w tej ostatniej sprawie zdanie odmienne. Cytowany doktor Michałek–Grodzki
twierdził, iż do zabiegów chirurgii plastycznej kwalifikują się „osoby zdrowe w każdym wieku”17.
15
Ibidem, s. 26, 58–60. Należy tu wspomnieć, iż określenia „witamina” użyto po raz pierwszy
w 1911 r., a na lata 20. i 30. XX w. przypadło dynamiczne odkrywanie kolejnych witamin.
Por. R. Dzierżanowski, op. cit., s. 290, 310 (witamina E), 315 (wit. D), 341 (wit. E i B6) itd.
16
Stanisław Michałek–Grodzki (1889–1951) — pierwszy w Polsce specjalista z zakresu chirurgii plastycznej. Urodzony w Strzelcach w Wielkopolsce, studia medyczne odbywał w Monachium, w Rostoku i Wrocławiu, uzyskując dyplom medycyny 26 maja 1914 r. Na początku
lat 40. XX w. pracował w Szpitalu Ujazdowskim oraz w lecznicy „Omega” w Warszawie.
Często podejmował się operacji niwelujących semickie rysy ukrywających się poza gettem
Żydów. W 1951 r. otworzył w szpitalu św. Antoniego w Polanicy Zdroju pierwszy w Polsce
Oddział Chirurgii Plastycznej, przeznaczony głównie dla osób z wrodzonymi bądź nabytymi
podczas II wojny światowej zniekształceniami ciała. Wyniki swych obserwacji naukowych
publikował w prasie specjalistycznej oraz w licznych publikacjach. Jego uczniem i następcą
był Michał Krauss, który szkolił się u prof. Franciszka Buriana w Pradze i opracował plan
rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce. Zob.: S. Łoza, Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 1983, s. 197; H. Grzybowski, Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. 2,
Kłodzko–Nowa Ruda 2009, s. 150; K. Jazienicka–Wytyczak, Polanica–Zdrój wczoraj i dziś, t. 2,
Nowa Ruda–Polanica Zdrój 2006, s. 244–246; D. Weissberg, I remember, London–Tel Aviv 1998,
s. 87; E. Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983, s. 321–324; T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982, s. 217–221; M. Grynberg,
Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993, s. 332–333.
17
Por. W. Pomian–Pomianowska, Chirurgja estetyczna..., s. 12; H. Micewiczówna, Chirurgia
kosmetyczna, „Świat Pięknej Pani” 1, 1937, nr 5/6, s. 9; R. M. Gattefossé, Produkty kosmetyczne...,
s. 278; S. Michałek–Grodzki, Porady kosmetyczne..., s. 401; idem, Chirurgja formy i kształtów,
„Bluszcz” 68, 1935, nr 29, s. 874–875; idem, Chirurgia plastyczna zagranicą (Wrażenia z podróży),
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Opisywano także zasady obowiązujące przy przygotowaniu do zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej oraz przebieg niektórych tego typu operacji, np. odmładzania „twarzy zwiędłej” (ptosis) (zob. il. 2), czyli eliminowania objawów starzenia się18.
Polegała ona na wykonaniu cięć skóry na granicy ze skórą owłosioną „na przestrzeni od skroni do ucha”, przy czym cięcia należało dostosować do indywidualnych
rysów twarzy. Następnie „po wymierzeniu i narysowaniu kształtu kawałka skóry,
który ma być wycięty, lekarz wykrawa na miękkiej blaszce [...] odpowiedni rysunek,
tzw. profil. Profil ten przykłada się na policzek pacjentki w ten sposób, że półokrągłe wycięcie blaszki obejmuje ucho. Na zewnątrz określony jest dziwaczną, łamaną
linią. Przy pomocy barwika odbija się na twarzy granice profilu — linie przyszłych
cięć. Odwrócony profil przykłada się potem do drugiej strony twarzy, w ten sposób
z obu stron policzków wycinane są idealnie równe kawałki skóry i twarz po operacji
pozostaje symetryczna”. Owo dążenie do symetrii charakterystyczne jest dla pierwszych etapów rozwoju tzw. plastyki twarzy. Obecnie powszechnie już wiadomo, że
twarz ludzka nie jest symetryczna, zatem jakiekolwiek zabiegi poprawiające urodę
człowieka wykonywane są zgodnie z uwzględnieniem odmiennych cech morfologicznych jej połówek. Gojenie ran pooperacyjnych trwało cztery dni lub dłużej
w zależności od rodzaju cery, a blizna w postaci „czerwonej pręgi, która z czasem
zamienia się na biały ślad” przebiegała zwykle na granicy włosów lub w naturalnych fałdach skóry. W podobny sposób — „wycinając poziomy skrawek skóry
w miejscu, gdzie zaczynają się włosy” — wygładzano głębokie bruzdy poprzeczne
czoła. Z kolei zmarszczki przy zewnętrznych kącikach oczu oraz w linii nosowo–
policzkowej usuwało się przy pomocy „wycięć w zarośniętych włosami częściach
skroni”. Utrata owalu twarzy wymagała w międzywojniu wycięcia fragmentu skóry
od okolicy skroni w dół do małżowiny i dalej wzdłuż „linii jej dolnej nasady w tył
do czaszki”. Natomiast „usuwanie zmarszczek na powiekach” polegało na wycięciu
„Chirurg Polski” 4, 1939, nr 3, s. 172–177; idem, Nowoczesna Chirurgja Upiększająca..., s. 6–7,
10–11, 13–15, 17–18; W. Hojnacki, Higjena kobiety i kosmetyka..., s. 442–444, 474; F. Burian, Co
powinien wiedzieć lekarz praktyk o chirurgji plastycznej i estetycznej, „Nowiny Lekarskie” 46, 1934,
nr 14, s. 433–441. Hojnacki precyzuje, iż chirurdzy plastyczni usuwają wady wrodzone, zniekształcenia powstałe np. w przebiegu kiły, nowotworów, oparzeń i ran, poprawiają kształt
ww. części ciała oraz ukrywają lub usuwają szpecące blizny. Zabiegi służące do ww. celów
należały do następujących działów: a) tzw. małej chirurgii, obejmującej „nakłuwanie, przypalanie, zeskrobanie, wstrzykiwanie parafiny, np. w przypadku tzw. nosów siodełkowatych,
z zaburzoną linią grzbietu nosa i wyjałowionego tłuszczu ludzkiego pod skórę itp.”, b) wyrobu i stosowania protez, np. w przypadku nosów „skrzywionych, [...] zgiętych końcem ku
dołowi”, c) właściwej chirurgii plastycznej, zajmującej się wycinaniem i przeszczepianiem
płatów skóry lub ich przenoszeniem metodą Thierscha. Michałek–Grodzki podkreślał, iż chirurgia kosmetyczna jest działem chirurgii plastycznej i w międzywojniu notowano jej rozwój,
co potwierdzała rosnąca popularność Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Plastycznej
w Mediolanie, który w 1938 r. odbył się po raz trzeci i zgromadził lekarzy z Europy, USA
i Egiptu. Wymieniał też takie lecznice, jak: Ambulatorium Chirurgii Plastycznej przy Klinice
Chirurgicznej Uniwersytetu Rzymskiego doc. Manna, berliński Krankenhaus am Urban prof.
Gohrbandta, Kings County Hospital w Brooklynie prof. Cookleya. Z kolei Burian powoływał
się w swym artykule na międzywojenne autorytety w zakresie chirurgii plastycznej: Wiktora
Veau, Karla Schoenborna i Friedricha Christiana Rosenthala, którzy opracowali metodykę
operacji rozszczepienia warg i podniebienia oraz Jacquesa Josepha — prekursora zabiegów
korekt nosa, o których nie wspominał jednak Michałek–Grodzki.
18
F. Burian, Co powinien wiedzieć lekarz..., s. 433–441; W. Pomian–Pomianowska, Chirurgja estetyczna..., s. 12.
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Ilustracja 2. „Twarz zwiędła” (ptosis) przed i po operacji chirurgicznej, „Nowiny Lekarskie” 1934, nr 14, s. 440

Ilustracja 3. Ptosis piersi z hipertrofją przed i po operacji chirurgicznej, „Nowiny Lekarskie” 1934, nr 14, s. 440

skóry „wzdłuż krawędzi”, eliminacja zaś „poduszek pod oczami” wiązała się z usunięciem nadmiaru zgromadzonej tam tkanki tłuszczowej.
Opisywano także możliwe korekty nosa (np. likwidowanie wypukłości jego
grzbietu przez cięcie lub spiłowanie fragmentu kości, eliminowanie nadmiernej jego
szerokości przy skrzydełkach i koniuszku za pomocą wycięcia pasma chrząstki),
uszu i operacje piersi (zob. il. 3). Te ostatnie wymagały interwencji chirurgicznej
z powodu obwiśnięcia lub (a w wielu przypadkach także i) przerostu gruczołu piersiowego. Zmiany te utrudniały życie kobietom, a stosowane często pasy podtrzymujące powodowały z kolei trudności w oddychaniu. W przekonaniu ówczesnych
specjalistów z zakresu chirurgii plastycznej operacje piersi wymagały wysokich
kompetencji i doświadczenia, istniało bowiem duże niebezpieczeństwo powikłań,
do których zaliczano zaburzenia krążenia krwi oraz martwicę otoczki piersiowej,
a co za tym idzie ogromne komplikacje podczas ciąży i okresu laktacji.
Autorzy podkreślali też, iż zadowalający efekt kosmetyczny nie zawsze jest widoczny po pierwszym zabiegu, lecz dopiero po drugiej lub kolejnej korekcie. Sta-
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nisław Michałek–Grodzki, opisując szczegółowo w 1937 r. operację odmładzającą
twarz pacjentki o ok. 10–15 lat, polegającą na wycięciu nadmiaru skóry „w miejscach
niewidocznych”, naciągnięciu jej i skróceniu rozciągniętych mięśni mimicznych, zastrzegał, że aby zachować młody wygląd do końca życia, tego typu zabiegi należy
powtarzać tyle razy, ile wymaga tego kondycja skóry, a pozwala zdrowie pacjenta
i warunki jego życia. Trwałe rezultaty uzyskiwano, jak twierdził, po operacjach nosa,
oczu i uszu, efekt korekty skóry twarzy utrzymywał się zaś tylko w niektórych przypadkach, dość często wymagała ona powtórzenia po upływie kolejnych kilku lat19.
Ten krótki przegląd kosmetycznych metod walki z objawami starzenia się skóry, znanych i stosowanych w okresie międzywojennym dowodzi — jak sądzę —
dużej ich różnorodności. Podkreślmy, że odnotowano wówczas znaczący postęp
w wykorzystywaniu witamin oraz hormonów w produkcji preparatów kosmetycznych oraz w stosowaniu metod inwazyjnych, w tym chirurgii plastycznej, także tej
służącej głównie celom estetycznym. Do rozwoju tej ostatniej znacząco przyczyniły się pozytywne skutki zabiegów plastycznych wykonywanych na okaleczonych
weteranach I wojny światowej. Wiedzę zdobytą podczas tych często pionierskich
operacji zaczęto wykorzystywać także w leczeniu osób z wadami wrodzonymi i nabytymi, z czasem też w celu poprawy nieakceptowanego wyglądu: zniekształconego nosa czy starzejącego się oblicza. Były to jednak zabiegi dostępne głównie dla
osób zamożnych. Stąd apel doktora Michałka–Grodzkiego, zamieszczony w książce z 1933 r., o umożliwienie korzystania z „dobrodziejstwa chirurgji plastycznej”
pacjentom o niższym statusie materialnym i stworzenie kilku oddziałów chirurgii
plastycznej w szpitalach publicznych. Był bowiem przekonany, że zabiegi te pozwolą na podjęcie aktywności zawodowej wielu osobom, które ze względu na „zniekształcone” ciało funkcjonowały na marginesie życia społecznego i dzięki pomocy
materialnej państwa20.
Stan materialny, sytuacja mieszkaniowa, poziom higieny i świadomości medycznej większej części polskiego społeczeństwa stawiały jednak na co dzień przed lekarzami i kosmetologami zupełnie inne wyzwania. Udzielano podstawowej opieki
medycznej, propagowano zasady higieniczne, uczono korzystać z mydła i miednicy, zachęcano do chodzenia do łaźni publicznych czy urządzania łazienek. Przekonywano o korzystnym wpływie czystości na zdrowie, wygląd i samopoczucie
człowieka. Uczono, przede wszystkim kobiety, ale też i mężczyzn, pielęgnacji ciała i przygotowania podstawowych kosmetyków w warunkach domowych. Upowszechniano wiedzę o różnorodnych produktach kosmetycznych dostępnych
w aptekach i drogeriach, wreszcie — w największych miastach — propagowano
zwyczaj regularnego odwiedzania gabinetów kosmetycznych w celach porady lub
skorzystania z odmładzających zabiegów nieinwazyjnych.

19

F. Burian, Co powinien wiedzieć lekarz..., s. 433–441; W. Pomian–Pomianowska, Chirurgja estetyczna..., s. 12; S. Michałek–Grodzki, Porady kosmetyczne..., s. 401; idem, Błędy techniczne i niebezpieczeństwa operacyj wytwórczych piersi, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 12, 1933, nr 5–6,
s. 838; idem, Chirurgia plastyczna zagranicą..., s. 172–177; idem, Nowoczesna Chirurgja Upiększająca..., s. 11–13, 19–20. Autor powoływał się na znanego niemieckiego chirurga Johannesa
Fredericusa Samuela Essera, który twierdził, iż chirurgia plastyczna jest tak samo ważna jak
inne specjalności chirurgiczne, np. ortopedia czy chirurgia mózgu, oraz wymaga poza ukończeniem studiów także dużej praktyki i umiejętności manualnych. Nieprzestrzeganie tej zasady było według Michałka–Grodzkiego przyczyną „nieudanych operacyj”.
20
Ibidem, s. 21.
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„Największy problem to starcy, kaleki i dzieci”.
Obrazy starości w dyskursach o odbudowie Warszawy
po II wojnie światowej

W

czołówce nakręconej w 1953 r. Przygody na Mariensztacie walą się wyburzane
stare domy, a w górę pną się nowe; do odbudowywanej Warszawy wjeżdża
kawalkada odkrytych ciężarówek pełnych młodych ludzi, a w tle rozbrzmiewają
słowa piosenki: „To idzie młodość...” W kanonicznych przedstawieniach odbudowy
Warszawy po II wojnie światowej widać młodych chłopców i dziewczęta, często
w junackich bluzach i furażerkach, z uśmiechem dźwigających cegły i pchających
taczki. Mimo gruzów i zniszczeń są to obrazy wyestetyzowane, ładne — zgodnie
z zasadą, że piękne czy ładne jest to, co za takie w danym czasie powszechnie uchodzi1. Uroda tej młodzieży jest może trochę kanciasta, daleko jej do klasycznych kanonów piękna, ale ich twarze i ciała emanują zapałem do pracy, siłą fizyczną i co
najważniejsze — energią młodości.
Oczywiście, są to już obrazy zalegitymizowane, podporządkowane dyktatowi
ideologicznemu, tworzone z określoną intencją. Jest nią z reguły „splot dających
się wywnioskować, najprostszych, najbardziej racjonalnych powiązań między obrazem [...] a warunkami kulturowymi, które przyczyniły się do wyboru [...] celu
i sposobu jego realizacji”2. Niezależnie od tego, jakie były intencje ich powstania,
obrazy (w tym przypadku fotograficzne i filmowe) są historią, choć nie mają statusu
wydarzenia. Należy je rozpatrywać „takimi jakimi są”, jako świadectwa ludzkich
wyobrażeń3 i projekcji na temat świata. Tryumfująca młodość była z pewnością elementem dyskursu odrodzenia, budowy nowego porządku w Polsce po 1945 r., stałym „słowem–wytrychem” dyskursów modernizacyjnych. W 1953 r., kiedy kręcono
Przygodę na Mariensztacie, młodość nie tylko fizyczna, ale także duchowa, nieograniczana wiekiem metrykalnym, stanowiła ważny element wizji nowego człowieka,
jednej z centralnych figur kultury socrealistycznej4.
1

Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005, s. 10
S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi,
Poznań 2006, s. 260.
3
M. Ferro, Film. Kontranaliza społeczeństwa, [w:] Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008, s. 73.
4
M. Brzóstowicz–Klajn, Nowego człowieka obraz, [w:] Słownik realizmu socjalistycznego,
red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004, s. 147–152.
2
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Jednak już wczesne, pochodzące z lat 40. XX w. obrazy odbudowy Warszawy
również wykorzystywały emblematyczne wizerunki adolescencji. W 1946 r. „Stolica” regularnie publikowała fotoreportaże z placów odbudowy i zawsze pokazywała
zastępy młodych, a nawet bardzo młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn, epatujących witalnością i energią, zwykle uśmiechniętych, często z obnażonymi torsami.
W tekstach podkreślano ich młodość — niefrasobliwe zachowania, duży apetyt po
pracy, skłonność do żartów. Fotograficzna relacja z wrześniowej akcji odgruzowywania pokazywała atmosferę pikniku: przygrywającą orkiestrę, rozbawioną młodzież,
kobiety w letnich sukienkach. W ramach pracy natomiast „młodziutkie harcerki
ustawione gęsiego tworzą żywą taśmę transportową”5. Apele o udział w odbudowie
kierowano bowiem przede wszystkim do ludzi młodych. Jesienią 1947 r. „Stolica”
wydrukowała płomienne wezwanie ówczesnego ministra oświaty Stanisława Skrzeszewskiego: „Wzywam młodzież szkolną z całej Polski na front odbudowy Warszawy”6. W prasie regularnie pojawiały się doniesienia o udziale młodzieży włoskiej,
francuskiej i jugosłowiańskiej w dźwiganiu stolicy Polski z gruzów7.
Reprodukowane ówcześnie obrazy odbudowy epatują wizerunkami młodości.
Brakuje na nich ludzi starszych — zarówno po prostu dojrzałych, jak i w podeszłym wieku. Stosunkowo niewiele jest kobiet i dzieci. Dziewczęta, „młodziutkie
harcerki” przynależą do młodzieży — grupy, której wyznacznikiem jest tylko
wiek; płeć schodzi w tym kontekście na dalszy plan. Ta dominacja młodzieńczości,
prawie całkowite wyrugowanie starości z przedstawień odbudowy wyraźnie rzuca
się w oczy.
Świadectwo obrazów bynajmniej nie przekonuje, że ludzi starszych wówczas
w ogóle w Warszawie nie było, czy że nie brali oni udziału w odbudowie. Nie ma
sensu w materiale fotograficznym poszukiwać „prawdziwie wiarygodnych reprezentacji technicznych, albowiem na tym właśnie polega ich społeczne życie, że towarzyszą im rozmaite dyskursy, realizujące partykularne cele”. Ponieważ nie istnieje przestrzeń wolna od ideologii, trzeba uznać „gramatykę” obrazów tak jak słów8.
Nie należy szukać w nich ilustracji tego, co przekazują inne źródła, ale uznać ich
samodzielność.
Brak ludzi starych na wizualnych reprezentacjach odbudowy stolicy na pewno
nie był przypadkowy i z pewnością nie odzwierciedlał struktury wiekowej ówczesnych mieszkańców Warszawy. Starość (i w ogóle dojrzałość) rugowano z tych obrazów, które miały pełnić funkcję ikonicznych wyobrażeń odbudowy, reprezentować
oficjalny dyskurs odrodzenia. Na wielu zdjęciach dokumentalnych ludzi starszych
bowiem widać, również jako czynnych w pracach przy odgruzowywaniu i odbudowie miasta. W relacji z budowy żoliborskiego wiaduktu „Stolica” zamieściła zdjęcie
„najstarszego wiekiem robotnika i jednego z najlepszych”9. Młodzi ludzie natomiast
dominowali w obrazach dyskursu propagandowego. Junacy, młodzież francuska
i włoska, „młodziutkie harcerki”, uczniowie i społeczność akademicka zaangażowani wszystkimi siłami w dzieło podnoszenia miasta z ruin odgrywali przedstawie5

Niedziele wrześniowe pod znakiem pracy przy gruzach, „Stolica” 1947, nr 38, s. 3.
„Wzywam młodzież szkolną z całej Polski na front odbudowy Warszawy”, „Stolica” 1947, nr 36,
s. 4.
7
Młodzież zagraniczna przy odbudowie Warszawy, „Stolica” 1947, nr 34, s. 3.
8
M. Frąckowiak, Obrazy w działaniu. Strategie interwencyjne współczesnych badań wizualnych,
„Kultura i Społeczeństwo” 55, 2011, nr 1, s. 178.
9
Ost., Tempo, tempo... Budowa żoliborskiego wiaduktu, „Stolica” 1946, nr 5, s. 3.
6
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nia swoiście inscenizowane10. Wyselekcjonowane spośród setek innych, pełniły one
funkcję „żywych obrazów” odbudowy. Emblematyczna młodość, z jej witalnością,
siłą fizyczną, zdrowiem i urodą była doskonałą metaforą odrodzenia. Warto tu dodać, że tak jak inscenizowano nieobecność starości i dojrzałości w kanonicznych obrazach odbudowy, tak samo prezentowano siłę i witalność młodości. W tym samym
czasie bowiem lekarze bardzo źle oceniali kondycję psychofizyczną polskich dzieci
i młodzieży, wskazując m.in. na skutki wojennego niedożywienia, chorób i ogólnego zaniedbania11. Nawet w prasowych reportażach z obozów junaków dość otwarcie pisano o złym stanie zdrowia, o zaległościach edukacyjnych i cywilizacyjnych
ochotników12.
W rzeczywistości w pracach przy odgruzowywaniu Warszawy brali udział
wszyscy — także ludzie w już naprawdę podeszłym wieku. Dane statystyczne pokazują, że odsetek osób powyżej 60. roku życia wśród mieszkańców stolicy w 1946 r.
był zbliżony do tego z 1938 r. — w obu przypadkach stanowił nieco poniżej 10%13.
W przeznaczonym do użytku wewnętrznego biuletynie łódzkiego ośrodka propagandy partyjnej powojenne zmiany demograficzne charakteryzowano wręcz poprzez szybszy przyrost liczby starców niż dzieci14.
Ludzie starzy wracali do wyzwolonej Warszawy i odbudowywali ją, tyle, że nie
było dla nich miejsca w propagandowych obrazach odrodzenia. Nie byli w nich
potrzebni. Tak jak wiele innych grup społecznych, rzadko występują w istniejących obrazach powojnia i przypominają „ludzi zbędnych”15. W ten sposób przedstawiano seniorów w dyskursach publicznych, przykładowo w tekstach prasy
codziennej.
Jeżeli na łamach warszawskich gazet pierwszych lat powojennych ludzie starzy pojawiali się jako wyróżniona zbiorowość, to nigdy nie pisano o nich obojętnie.
Określani mianem „starców”, znacznie rzadziej — „staruszków”, tworzyli jednolitą
grupę, bez rozróżnienia ze względu na płeć czy inne kryteria, choćby wykształcenie.
Oprócz tego, że stanowili „problem” nic o nich bliżej nie było wiadomo. Na pewno brakowało asocjacji z wiedzą i doświadczeniem. To nie była czcigodna starość,
raczej zawada, obciążenie, a w pewnym sensie zagrożenie. Od 1945 r. „Życie Warszawy” mówiło regularnie o „problemie starców”, „sprawie starców”, ostrzegało,
że „masowy napływ starców” do stolicy będzie poważnym wyzwaniem dla służb
medycznych i opieki społecznej. „Do Warszawy zjeżdża codziennie znaczna liczba
starców — chorych, zniedołężniałych, sparaliżowanych, bez środków do życia” —
alarmował dziennik i wyjaśniał, że w większości to stali mieszkańcy stolicy, którzy
10
Warto tu przywołać koncepcję Petera Burke’a sformułowaną dla interpretacji przedstawień
znacznie dawniejszych, a mówiącą, że „zapis artystyczny” nowożytnej rzeczywistości społecznej bywał niekiedy nie tyle obrazem życia miasta, ale scenek na ten temat odgrywanych
w commedii dell’arte. Na tej zasadzie kanoniczne przedstawienia odbudowy można interpretować jako żywe obrazy (zob. P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, przeł. J. Hunia, Kraków 2012, s. 138).
11
J. Bogdanowicz, Projekt okresowych badań biologicznej wartości dzieci polskich, „Polski Tygodnik Lekarski” 1946, nr 15, s. 477.
12
Zob. np.: Ochotnicze bataliony odbudowy Warszawy, „Stolica” 1947, nr 21, s. 6–7; mjr A. Kasprzak, Ci z batalionów, „Stolica” 1947, nr 26/27, s. 5.
13
„Rocznik Statystyczny 1947”, s. 19.
14
E. Rosset, Stosunki demograficzne w Polsce Ludowej (tylko do użytku wewnętrznego), Łódź 1968,
s. 28–30.
15
M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, Kraków 2012, s. 199.
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po powstaniu znaleźli schronienie na wsi16. Na przednówku, w 1945 r. bardzo ciężkim, chłopi starali się pozbyć obciążenia, wysyłając zbędnych seniorów do miast.
W efekcie dla ludzi starych brakowało miejsca — „wieś ich odrzuciła, a miasto przyjąć nie może”. Ludzie starzy zostali więc zdefiniowani jako zbędni, niepotrzebni,
wręcz przeszkadzający.
W sierpniu 1946 r. „Express Wieczorny” informował, że do stolicy wciąż przybywają pociągi sanitarne, którymi wracają „chorzy, starcy i dzieci”17, czyli ludzie
wymagający opieki, a zatem stanowiący dodatkowe obciążenie. Powroty osób starszych do stolicy przedstawiano jako „masowy napływ starców”, zjawisko niepokojące, problem domagający się rozwiązania, co gorsza — balast dla pozostałych
mieszkańców. „Życie Warszawy” domagało się więc rozwiązań systemowych:
[...] sprawę napływających masowo starców trzeba co prędzej załatwić. Składanie
jej na barki samej tylko ciężko pracującej ludności albo rozmieszczanie „kątem”
na terenie Warszawy lewobrzeżnej jest nie do pomyślenia18.

„Sprawa starców”, „problem starców” — określenia te regularnie powtarzały
się na kartach warszawskich dzienników. Apelowano, choć trudno powiedzieć do
kogo, o zapewnienie osobom starszym opieki, ale przede wszystkim diagnozowano
sytuację jako duży problem społeczny. Można wręcz odnieść wrażenie, że dzienniki
i pisma warszawskie kreowały nastrój zagrożenia. Słowa o „masowym napływie”
starców, o starcach „zjeżdżających” codziennie do stolicy (i stanowiących obciążenie) kreowały wizję inwazji seniorów. Do tego w dyskursie prasowym „problem
starców” łatwo łączył się z problemem żebraków. W październiku 1946 r. „Express
Wieczorny” ostrzegał przed „inwazją żebraków na stolicę”19, z obrzydzeniem pisząc
o ludziach starych — „dziadach i babach kościelnych”, zwłaszcza o określanych
jako „wyjątkowo ohydne” żebraczkach — „dręczycielkach dzieci”, posługujących
się nimi dla uprawiania swojego procederu.
Rzeczywiście, żebracy stanowili widoczny element krajobrazu powojennej
Polski, a przyciągały ich przede wszystkim miasta, w tym i zrujnowana Warszawa. Sytuację taką Marcin Zaremba porównywał do inwazji żebraczych w miastach średniowiecznej i nowożytnej Europy20. Utożsamianie żebraków ze starcami
w artykułach prasowych miało swoje uzasadnienie — w grupie tej dominowały
osoby w podeszłym wieku, obok inwalidów, dzieci i kobiet obarczonych rodzinami. W dokumentach dotyczących akcji walki z żebractwem prowadzonej jesienią
1947 r. wśród żebrzących wyliczano jednym tchem „starców i kaleki oraz niezdolnych do pracy”, a także dzieci, matki z dziećmi i osoby unikające pracy. Zapobieganie i zwalczanie żebractwa miało się dokonać dzięki zapewnieniu „minimum
egzystencji starcom i niedołężnym” oraz roztoczeniu opieki nad sierotami i kobietami z dziećmi21.
16

(W. R.), O zapewnienie starcom opieki, „Życie Warszawy” 23 IV 1946, nr 111, s. 4.
„Express Wieczorny” 23 VIII 1946, nr 94, s. 3.
18
(W. R.), O zapewnienie...
19
Inwazja żebraków na stolicę przed świętem Zaduszek, „Express Wieczorny” 15 X 1946, nr 157,
s. 3.
20
M. Zaremba, op. cit., s. 223.
21
Archiwum Akt Nowych, Centralny Komitet Opieki Społecznej (dalej cyt. AAN CKOS),
sygn. 196, k. 3–4: Walka z żebractwem. Pismo okólne nr 171.
17
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To właśnie poprzez utożsamienie z żebrakami, ludzie starzy ocierali się o kategorię osób zbędnych. Decydowały o tym też jeszcze inne argumenty.
Przede wszystkim starość definiowana była przez pryzmat wymogu opieki.
W dokumentach instytucji opieki społecznej starcy są, oprócz inwalidów i dzieci,
przedmiotem troski. Przykładowo, odbiorcami organizowanej rokrocznie Akcji Pomocy Zimowej mieli być „starcy niezdolni do pracy”, jak również dzieci, repatrianci
(z Zachodu) i zdemobilizowani żołnierze22. Ludzie starzy pojawiają się jako pensjonariusze domów opieki częściowej i całkowitej dla dorosłych, podopieczni kuchen
ludowych i dworcowych, beneficjenci różnych form pomocy materialnej.
Trudno przy tym sprecyzować, kto ówcześnie uchodził za starca, kryteria starości nie były bowiem jednoznaczne. W tekstach prasowych osobom starym dodawano tradycyjnie utożsamiane z tą kategorią epitety: niedołężny, chory, kaleki, słaby,
biedny. Wygląda to bardziej jak powtarzanie stereotypu i posługiwanie się stałym
związkiem frazeologicznym niż opis rzeczywistej kondycji fizycznej ludzi w podeszłym wieku. Podobne epitety pod koniec 1945 r. zaczęły pojawiać się też w opisach
inwalidów wojennych — często ludzi młodych albo w sile wieku. Nierzadko używano zbitki pojęciowej: „starcy i inwalidzi”, „starcy i kaleki”23. Stosowane dla ich opisu
określenia sugerowały, że tej kategorii ludzi należy się opieka i pomoc, że nie jest ona
w stanie sama zapewnić sobie utrzymania. „Starców” można więc, po części przynajmniej, postrzegać jako kategorię konstruowaną przez wymóg opieki (podobnie jak
dzieci). Na pewno o przynależności do niej nie decydował wiek metrykalny.
W dokumentach pokontrolnych z domów starców podległych lokalnym Komitetom Opieki Społecznej, zamieszczane były zestawienia pensjonariuszy z uwzględnieniem kategorii wieku. Wynika z nich, że w placówkach tego typu przebywały
nie tylko osoby, które można by uznać za stare ze względu na wiek. Wśród pensjonariuszy jednego z domów starców znajdował się człowiek trzydziestodwuletni
(ciężko chory), a czterdziestolatkowie i pięćdziesięciolatkowie nie należeli do rzadkości. Zawsze jednak byli to ludzie ciężko chorzy albo niepełnosprawni, opisywani
w kontekście trapiącego ich schorzenia, np.: „gruźlica kości w nodze”, „bez prawej
ręki”, „niewidoma”, „niedorozwinięty”. Pacjentów w rzeczywiście podeszłym wieku (ponad 60 lat) charakteryzowały dolegliwości typowe dla wieku starczego: skleroza, starość, słabość starcza24. Starość została zaszeregowana jako jedna z wielu dolegliwości w dokumentacji, było nie było, domu starców. Odnieść można wrażenie,
że tużpowojenny dom starców pełnił funkcję przytułku dla osób niesamodzielnych,
wymagających opieki, m.in., ale nie tylko — wiekowych.
Kolejną kategorią wyznaczającą granice starości była przydatność, a raczej jej
brak, na rynku pracy. W języku ówczesnych dokumentów, ale także publicystyki
prasowej, pojawiło się określenie: „ludność nieproduktywna”. Nieproduktywność
nie oznaczała emerytury, końca aktywności zawodowej, ale brak sił do ciężkiej pracy fizycznej i w efekcie nieprzydatność w dziele powojennej odbudowy.
Wiosną 1945 r. kategorią nieproduktywności posłużył się prezydent Warszawy,
Stanisław Tołwiński. W kwietniowym przemówieniu zatytułowanym „Przyspie22

Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej cyt. APW), Gminny Komitet Opieki Społecznej
w Wilanowie, sygn. 10, k. 9: Okólnik nr 32. Prezes Rady Ministrów (Warszawa, 12 X 1948).
23
Zob. np. Zapewnić opiekę starcom i kalekom. Jak pracuje zakład rozdzielczy na Belwederskiej, „Życie Warszawy” 27 V 1945, nr 144, s. 4.
24
AAN CKOS, sygn. 109, k. 86: Lista pensjonariuszy domów starców częściowo zdolnych do
pracy.
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szyć tempo odbudowy” snuł on utopijną wizję, w której ludzie, jak tryby mechanizmu, idealnie sprawnie wypełnialiby swoje zadania. Ci, którzy nie byliby do tego
zdolni, zostali uznani za zbędnych. Tołwiński mówił m.in.:
Dotychczas około 150 000 ludności zostało wciągniętych do pracy twórczej. Oznacza to, że 200 000 ludności nie uczestniczy w procesie produktywnym i na razie
jest zbędna z punktu widzenia odbudowy. Część tej nieproduktywnej ludności
wciągnie się jeszcze do pracy. Należy się jednak liczyć z tym, że część jej trzeba
będzie usunąć z Warszawy, aby zrobić miejsce dla elementu produktywnego.
Na okres odbudowy przewidujemy, że w skład ludności Warszawy wejdą wyłącznie pracownicy państwowi, samorządowi, Biura Odbudowy Stolicy i wszystkich jego licznych przybudówek, oraz aparatu planowego zaopatrzenia i obsługi
ludności pracującej [...].
Wśród zadań, które stoją przed nami, jednym z najpilniejszych jest przekształcenie składu obecnej ludności Warszawy25.

W ramach swojej utopijnej wizji Tołwiński uczynił z „produktywności” nadrzędną kategorię różnicującą mieszkańców Warszawy. W ślad za tym szło uznanie ludzi
starych, „nieproduktywnych”, za zbędnych w tym szczególnym dla stolicy okresie.
Do nich, obok innych grup wymagających opieki, „Życie Warszawy” kierowało apel:
Zrezygnujcie z Warszawy starcy, kaleki i dzieci, jeśli nie macie do kogo i do czego wracać! Słyszeliście, że odbudowująca się Warszawa jest „obozem warownym
pracy”, gdzie nie ma miejsca dla słabych, chorych, niedołężnych26.

Relacjonowane przez „Życie Warszawy” pomysły Tołwińskiego zakładały pozbycie się z miasta ludzi zbędnych. Prezydent zapowiadał m.in. wprowadzenie nowych dowodów osobistych, co miało przyczynić się „do prowadzenia selekcji pracujących i niepracujących, zbędnych mieszkańców w okresie odbudowy”27. W ślad
za tym szła radykalizacja debaty publicznej na temat ludzi starych w Warszawie.
Określenie „zbędni” pojawiało się explicite w listach od czytelników. Jeden z korespondentów dziennika, powołując się na siłę autorytetu swojej medycznej profesji,
ostrzegał przed „katastrofalnymi rezultatami na odcinku zdrowotnym” napływu
ludzi do Warszawy i wyraźnie artykułował żądanie: „trzeba usunąć z Warszawy
ludzi niepracujących i zbędnych. Musimy zdobyć się na energiczną postawę i konsekwentne posunięcia”. W komentarzu uzupełniającym komunikat, redakcja popierała żądania swojego czytelnika, argumentując, że sama wielokrotnie domagała
się „usunięcia z Warszawy elementu niepracującego”28. W ten sposób w dyskursie
prasowym odbywało się wykluczanie ludzi zbędnych, a więc starców, chorych, niesamodzielnych ze wspólnoty zjednoczonej w odbudowie.
Trzeba jednak zaznaczyć, że zjawisko takie nie występowało w naukowym
dyskursie medycznym. Po pierwsze, ludziom w podeszłym wieku poświęcano
25

„Przyspieszyć tempo odbudowy” — przemówienie prezydenta m.st. Warszawy, St. Tołwińskiego,
„Życie Warszawy” 8 IV 1945, nr 96, s. 2.
26
Wśród bezdomnej nędzy warszawskiej, „Życie Warszawy” 5 IV 1945, nr 93, s. 3.
27
Plan pracy miasta stołecznego Warszawy na 1945 r. Przemówienie prez. Tołwińskiego, „Życie Warszawy” 28 IV 1945, nr 116, s. 3.
28
Dr St. J., Warszawa, „Usunąć ludzi zbędnych!”, „Życie Warszawy” 23 X 1945, nr 293, s. 3.
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tu niewiele uwagi; lekarze koncentrowali się na zdrowiu dzieci, młodzieży i młodych kobiet — potencjalnych matek. Niemniej jednak, ludzi starych nie traktowano
jako zbędnych. Przeciwnie, wobec dużych strat wojennych postulowano wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w pracy zawodowej. Argumentowano, że przy
zachowaniu odpowiedniej higieny pracy, odciążaniu ludzi starych od ciężkich robót fizycznych, mogą być oni przydatni dla odbudowującej się gospodarki29. W naukowym dyskursie medycznym przeważały argumenty racjonalne. Choć ludzi
w starszym wieku traktowano (podobnie jak kobiety) jako pracowników „mniej
wartościowych”, to nie stawiano ich poza nawiasem wspólnoty uczestniczącej
w odbudowie.
Język debaty prasowej był natomiast bardzo ostry, wręcz brutalny. Wezwania
do „usuwania ze stolicy” ludzi zbędnych, skargi na uciążliwość starców dla pracujących mieszkańców miasta — brzmiały drastycznie. Podobnie specyficznie brutalnego języka używał w swoich przemówieniach Tołwiński, kiedy mówił o potrzebie
„przekształcenia składu obecnej ludności Warszawy”, a prawo do zamieszkania
w stolicy uzależniał od przydatności w dziele odbudowy.
Projekt stworzenia w Warszawie „obozu warownego pracy”, z którego usunęłoby się ludzi zbędnych, pozostał jednak tylko projektem. Podobnie jak dekret
o gospodarce lokalami i kontroli najmu, w ramach którego prawo do lokalu — samodzielnego lub sublokatorskiego — mieliby mieć tylko ci, których zawód, praca,
stanowisko wymagały zamieszkania w Warszawie. Osoby nieuprawnione miałyby
być „usuwane” z miasta, przy czym kategoria ta obejmowałaby przede wszystkim
paskarzy, „waluciarzy”, ale i osoby niezwiązane bezpośrednio „z życiem stolicy”30.
Niezależnie od tego, że projekty takie nie doczekały się realizacji, to już sam fakt
ich pojawienia się, a także język dyskursów prasowych na temat ludzi starych, są
bardzo znamienne. Wiele mówią o zbiorowych nastrojach w powojennej Warszawie, paradoksalnie — więcej o nich niż o rzeczywistym stosunku do ludzi starych.
Język debaty prasowej uderza swoją brutalnością, a sformułowania takie jak „usunięcie”, „prowadzenie selekcji” nasuwają skojarzenia z okupacyjną mową nienawiści. Ale dla ówczesnych ludzi nie musiały one brzmieć szokująco — działać mogło
przyzwyczajenie i w rezultacie nieuświadomione użycie podobnych słów. Marcin
Zaremba sugeruje, że takie zjawisko wynikało w jakimś stopniu też z „głębokiego
zakorzenienia w świadomości zbiorowej” nazistowskiego stosunku do ludzi zbędnych. Natomiast manifestacyjne zwalczanie powojennego włóczęgostwa i żebractwa miało na celu być może odwrócenie uwagi opinii publicznej od zachowania
maruderów Armii Czerwonej31.
Na kreowanie niekorzystnego wizerunku ludzi starych wpływało prawdopodobnie również i to, że zapewnienie im opieki i pomocy rzeczywiście stanowiło ówcześnie problem nie do przezwyciężenia. W związku z tym winą za niewydolność instytucji państwowych, systemu ubezpieczeń czy wreszcie za dotkliwą biedę, częściowo
obarczano osoby w podeszłym wieku. Po wojnie sytuacja bytowa w Warszawie była
bowiem fatalna, składały się na nią m.in. takie problemy, jak: brak mieszkań, obawy
przed epidemiami dyfterytu i tyfusu (w maju „Życie Warszawy” donosiło o utwo29

J. Szumski, Polityka zatrudnienia mniej wartościowych osób w oświetleniu lekarskim (zakończenie),
„W służbie zdrowia” 1948, nr 8, s. 229.
30
Kto będzie miał prawo mieszkać w Warszawie? Nowy dekret o gospodarce lokalami i kontroli najmu,
„Życie Warszawy” 25 XI 1945, nr 326, s. 4.
31
M. Zaremba, op. cit., s. 231.
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rzeniu przeciwepidemicznych „kolumn dezynfekcyjnych”, kiedy indziej narzekało
na brak „odwszalni”), problemy aprowizacyjne (i jednocześnie ciężki przednówek
na wsi), kłopoty z wypłatami emerytur czy dotkliwa bieda wielu, nie tylko starszych,
mieszkańców miasta. W aktach stołecznego Komitetu Opieki Społecznej zachował
się list emerytowanego policjanta, mieszkającego pod Warszawą, który w powstaniu
utracił wszystko w spalonym domu przy ul. Mostowej. Prosił on o rzeczowe wsparcie dla siebie i żony z paczek UNRRY. Podkreślał swoją dobrą formę: „Pomimo tego,
że mam starsze lata, jeszcze bym mógł znaleźć sobie jaką taką pracę”, ale przeszkodą
był brak odzieży: marynarki, spodni, butów, zimowej ciepłej bielizny, rękawiczek.
O ile siebie przedstawiał jako człowieka zdolnego jeszcze do pracy, o żonie pisał,
że „jest w starszych latach, chora sercowo” i w związku z tym nie była w stanie mu
w niczym pomóc. Wsparcie, o które prosił dotyczyło zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb, w tym posiadania podstawowej odzieży32.
W parze z fatalnymi warunkami materialnymi szła rzeczywista bezradność wobec problemu ludzi wymagających opieki — starców, dzieci i kobiet. Dla kobiet
i małych dzieci przewidywano jeszcze pewne rozwiązania: od dziecińców na czas
pracy matek, po warsztaty dla matek wywożonych wraz z dziećmi z Warszawy. Jeśli zaś chodzi o starców, trudno było o dobry pomysł. Najpierw apelowano do chłopów, aby nie pozbywali się popowstaniowych uciekinierów z Warszawy i pozwolili
im jeszcze zostać w gospodarstwach. Jednocześnie samym wygnańcom radzono,
aby za wszelką cenę okazywali się pożyteczni, produktywni. Jeśli chodzi o starców,
który już znaleźli się w Warszawie, to zdawano sobie sprawę, że istniejące przytułki i domy starców są przepełnione. W piśmie kierowanym do Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej przedstawiciele stołecznego Komitetu Opieki Społecznej domagali się pomocy, skarżąc się na liczbę podopiecznych ponad dziesięciokrotnie większą niż w innych województwach33. Do tego największy przedwojenny dom starców w Górze Kalwarii został całkowicie zniszczony i nie nadawał się do odbudowy.
Z kolei placówkę przy ulicy Londyńskiej „Życie Warszawy” opisywało jako ponure
gmaszysko, z mogiłami przed wejściem34. W protokole powizytacyjnym referentki
Stołecznego Komitetu Opieki Społecznej zalecano zaopatrzenie tegoż domu w gazety, gry towarzyskie i radioodbiornik35. Domy starców były nie dość, że ewidentnie
przepełnione, to po prostu bardzo biedne. Tygodniowy jadłospis jednej z takich placówek w 1947 r. przewidywał codziennie na śniadanie „zupę na mące z cukrem”,
czyli nieco wzbogaconą breję, a na kolację chleb i kawę z cukrem. Obiady były obfitsze, ale i tutaj dominowały ziemniaki, chleb i mąka36. Przydziały żywności z paczek
UNRRY trafiały przede wszystkim do domów dziecka.
Liczba osób oczekujących wsparcia i pomocy materialnej zdecydowanie przekraczała możliwości tradycyjnych form opieki społecznej, a ludzie starsi tego
wsparcia potrzebowali. Jako niepracujący dostawali co prawda kartki żywnościowe II kategorii, ale nie przysługiwały im przydziały węgla ani prawo do korzysta32

AAN CKOS, sygn. 109, k. 77–78: Wywiad społeczny.
AAN CKOS, sygn. 114, k. 4: Lustracja placówek opieki dla dorosłych (Sprawozdania z załącznikami).
34
Zapewnić opiekę starcom i kalekom..., s. 4.
35
AAN CKOS, sygn. 114, k. 4: Lustracja placówek...
36
AAN CKOS, sygn. 114, k. 20: Załącznik 5 do „Sprawozdania z przeprowadzonej lustracji
«Domu Starców» w Świebodzinie w dniu 15 i 16 X 1947 przez inspektora WKOS–u Petzolda
Mariana”.
33

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

„Największy problem to starcy, kaleki i dzieci”. Obrazy starości...

395

nia ze stołówek. „Kuchnie publiczne” (ludowe i dworcowe) nie wystarczały. Do
tego kondycja materialna pracujących, produktywnych mieszkańców Warszawy
też była bardzo zła.
Taka sytuacja sprzyjała mówieniu o „problemie starców”, kreowaniu wspomnianego już nastroju zagrożenia ich inwazją. Powojenna brutalizacja języka sprawiała dodatkowo, że pomysły na rozwiązanie problemu opieki nad ludźmi starszymi
brzmiały radykalnie. W mechanistycznej wizji odbudowy snutej przez prezydenta
miasta, S. Tołwińskiego, była mowa o usuwaniu z Warszawy ludzi nieproduktywnych. Tołwiński zaznaczał, że przyjść im z pomocą winna opieka społeczna i uspokajająco dodawał, że w bezpiecznej przyszłości będą oni pełnoprawnymi mieszkańcami stolicy, niemniej jednak sam pomysł zakładał możliwość przymusowego
wysiedlenia z miasta pewnej kategorii ludzi. Tego typu idee kilka lat później wcielano w życie na Mazurach37. Projekt Tołwińskiego z jednej strony budzi skojarzenia
z praktyką wojennych wysiedleń, z drugiej — czerpał jednak z wyobraźni modernistycznej swojego autora — przedwojennego współtwórcy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM). Odwoływał się on do idei kształtowania nowego miasta
i nowego społeczeństwa. Deklaracja: „musimy zapomnieć o dawnych metodach
pracy i dawnych nałogach, musimy nastawić się na nowe zagadnienia, na nową
Warszawę” wpisywała się oczywiście w powojenny dyskurs modernizacyjny, ale
czerpała z zasobu przedwojennych pojęć.
„Skażonym” językiem posługiwała się prasa warszawska, relacjonując kolejne
pomysły zapewnienia godnych warunków życia ludziom starym. I tak np., w listopadzie 1945 r. „Życie Warszawy” donosiło o szykowaniu „transportów warszawian” do dolnośląskich uzdrowisk38. Chodziło tutaj o planowaną i częściowo przeprowadzoną akcję wyjazdu sierot i starców do ośrodków opieki na Dolnym Śląsku
(m.in. do Wrocławia).
Skojarzenia z przymusem pracy budzić mogło kolejne przedsięwzięcie, mianowicie pomysł tworzenia samowystarczalnych gospodarstw rolnych na „resztówkach” poparcelacyjnych, gdzie ludziom starym można by stworzyć „godziwe warunki w ostatnich latach życia”39.
W drugiej połowie lat 40. XX w. język radykalnych rozwiązań mógł być stosowany w sposób nieuświadomiony, z przyzwyczajenia, zatem niekoniecznie musiał
razić. Pokazuje on jednak to, że „problem starców” pozostawał nierozwiązany, a do
tego naprawdę był poważny. To nie pasowało do propagandowych wizji odbudowy. Dlatego ludzie starzy, w dyskursie publicznym traktowani jako zbędni, są niewidoczni w oficjalnej narracji na jej temat. Jednak, co podkreślam raz jeszcze, nie
znaczy to, że nie brali w niej udziału.

37

Na początku lat 50. XX w. z Olsztyna przesiedlono do pobliskich miasteczek (Ryn, Reszel, Jeziorany) 204 osoby „zbędne dla miasta”, zob. B. Łukaszewicz, Olsztyn w Polsce Ludowej
1945–1989, [w:] Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 431.
38
Kto będzie miał prawo mieszkać..., s. 4.
39
Zapewnić opiekę starcom i kalekom..., s. 4.
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„Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt”.
Obraz starości w literaturze dla dzieci i młodzieży

L

iteratura dla dzieci i młodzieży koncentruje się zazwyczaj na sprawach najbliższych tej grupie wiekowej, zatem głównymi jej bohaterami są ludzie młodzi,
dzieci i nastolatki. W tle czasem pojawiają się postacie starsze o jedno pokolenie —
rodzice bohaterów i ich znajomi, rodzice kolegów, nauczyciele. Osoby stare, jeśli
w ogóle występują na kartach powieści przeznaczonych dla młodego czytelnika, to
zwykle jako bohaterowie drugo– i trzecioplanowi. Jedyny wyjątek stanowią babcie, rzadziej dziadkowie, i to raczej w książkach przeznaczonych dla najmłodszych
dzieci. Pojawianie się ich jako postaci epizodycznych, niezbyt istotnych dla fabuły,
nie sprzyja ich głębszej charakterystyce. Przemykają bowiem gdzieś w tle i nie są
warte dokładniejszego opisu. Tylko w najwcześniejszych chronologicznie utworach
życie ludzi starszych — i niespokrewnionych — bywa blisko związane z życiem
najmłodszego pokolenia. Młode dziewice zostają z woli ojca poślubione starcom (co
prawda zazwyczaj w opowieściach historycznych, a nie obyczajowych)1. Na obrzeżach codziennego życia dzieci „z dobrych domów” snują się byli służący, oficjaliści
i wdowy po nich — zwykle nie tylko schorowani i zniedołężniali, ale i pozbawieni
środków do życia.
Oczywiście, ze względu na obfitość oferty wydawniczej na przestrzeni ponad
stu lat, nie jest możliwe przeanalizowanie pod kątem przedstawiania starości całej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dla potrzeb tego artykułu zdecydowano się
na dosyć arbitralny wybór pozycji — przede wszystkim raczej tych znanych, które
są czytane, dobrowolnie lub pod przymusem, jako lektury szkolne. Przyjęto zasadę, że będzie analizowana tylko jedna pozycja danego autora (z wyjątkiem książek
tworzących zwarte cykle wydawnicze) i że przedmiotem rozważań będzie przede
wszystkim literatura polska. Wyjątek zrobiono dla tłumaczeń książek ewidentnie
dydaktycznych, mówiących o problemach starości i napisanych po to, aby te problemy starości ukazać młodym czytelnikom.
Warto w tym miejscu dodać jeszcze jedną, zasadniczą uwagę. Literatura dla
dzieci ewoluowała — od piśmiennictwa moralizatorsko–dydaktycznego, w którym
każda opowiastka służyła wychowaniu „dziecięcia” i przekazaniu mu odpowiednich wzorców, a stosownej nauki moralnej nie pozostawiano własnym domysłom
czy interpretacji, przez powieści z ukrytymi wartościami moralnymi, podanymi już
1

K. z Tańskich Hoﬀmanowa, Małgorzata z Zembocina, „Rozrywki dla dzieci” 1828, s. 8.
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nie w sposób tak oczywisty i nachalny — aż do „zwyczajnych”, współczesnych powieści i opowiadań, w których liczy się w znacznie większym stopniu treść, a nie
przesłanie. Książki z tej ostatniej grupy dość często w ogóle nie mają na celu uczenia
dziecka (a właściwie nastolatka, bo do tej kategorii wiekowej są najczęściej skierowane) moralności, odpowiednich zachowań, nie służą też przekazywaniu wartości.
Mają być czystą rozrywką, co oczywiście nie oznacza, że nie ma w nich elementów
dydaktycznych, jednakże nie są one przekazywane wprost i co więcej — nie zawsze nauka, która z nich wypływa, jest zgodna z intencjami autora. W tym ostatnim
przypadku wszelkie wnioski są oczywiście w pewnym sensie subiektywne, nie muszą wcale odzwierciedlać tego, „co autor miał na myśli”, mogą też być odmiennie
rozumiane przez różnych czytelników. Nie można jednak nie zauważyć, że coraz
częściej znajdujemy jak najbardziej współczesne, ale jednoznacznie dydaktyczne
i zawierające jasne przesłanie książeczki dla dzieci, a czasem, choć znacznie rzadziej,
są one skierowane także do młodzieży.
W prezentowanym artykule nie ma miejsca na systematyczny wykład całej historii literatury młodzieżowej. Przede wszystkim ukazane będą więc różnice pomiędzy
współczesnym a dawnym postrzeganiem starości. Wobec tego, że książki dla dzieci,
szczególnie te popularne, klasyczne, a zwłaszcza lektury szkolne, są wielokrotnie
wznawiane, w przypisach — tam gdzie było to możliwe — podano w nawiasie rok
pierwszego wydania.

Wiek czy rola społeczna?
Opis wizerunków starości w literaturze dziecięcej i młodzieżowej będzie częściowo
chronologiczny, częściowo zaś problemowy. Zacznijmy od bardzo istotnej kwestii — kto w ogóle jest „starcem” (osobą starszą)? Z uwagi na to, że starość w powieściach i opowiadaniach jest pojęciem w dużym stopniu umownym i zależy od
kondycji danej osoby, czasu akcji, płci bohatera i wykonywanego zawodu — warto
może zobaczyć, czy tak samo na przestrzeni lat starość przedstawiana jest dzieciom
i młodzieży.
Bardzo rzadko można precyzyjnie określić wiek postaci przedstawianej jako osoba
„stara”. Raczej pozycja w rodzinie lub pozycja społeczna, a nie przybliżona data urodzin są wyróżnikiem wieku. I tak nie jest do końca jasny wiek steranej życiem i słabego zdrowia żony starego lokaja, „który wiek cały na służbie strawiwszy, jak to zwyczajnie bywa, na starość nic nie zebrał. Inna na jej miejscu puściłaby się na żebraninę,
a tułając się po ulicach, naprzykrzając się przechodniom [...] wiodłaby próżniackie życie. Lecz wrodzona szlachetność i delikatność uczuć nie pozwala poczciwej Pawłowej
chwycić się tak nikczemnego rzemiosła; woli dzień i noc pracować”2. Niewątpliwie
opis poczciwej Pawłowej wskazuje, że jest już bardzo niemłoda, pranie i prasowanie
stanowią dla niej ciężki wysiłek, a jednak utrzymuje z tej pracy nie tylko niedołężnego
męża, ale i dwoje dzieci. Nawet jeśli jest młodsza od męża, a jej dzieci są ciągle zbyt
małe, by zarobkować, to uchodzi za osobę starą. Widać tu właśnie tendencję definiowania starości przez pryzmat sytuacji, w której dana osoba się znalazła. Ta sama Pawłowa jako żona pracującego męża prawdopodobnie stara by nie była.
Księżniczka Zofii Urbanowskiej to jedna z niewielu pozycji, gdzie starość jest wyraźnie określona — „Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt”3 — mówi tytułowa
2
3

Eadem, Powieści moralne, „Rozrywki dla dzieci” 1828, s. 141.
Z. Urbanowska, Księżniczka, Warszawa 1967 (I wyd. Warszawa 1886).
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bohaterka książki. Warto tu zwrócić uwagę nie tylko na wiek zniedołężniałego starca,
ale i na to, że jest on ojcem, a nie dziadkiem bohaterki. To motyw, który ściśle łączy
się z czasem powstania książki — starcami są już rodzice, można by rzec, niezależnie
od wieku. Nasuwa się tu porównanie ze znacznie wcześniejszym dziełem Klementyny z Tańskich Hoﬀmanowej, Pamiątką po dobrej matce, w której umierająca matka spisuje rady dla córki. Wskazówki te wynikają z wieloletniego doświadczenia, są typowymi naukami wiekowej osoby adresowanymi do młodzieży wchodzącej w świat,
ale matka, umierająca wprawdzie nie ze starości, ma zaledwie 32 lata. Warto jednak
zauważyć, że u tejże Hoﬀmanowej w innej książce, Wiązanie Helenki, babcia nie jest
stara, jest dojrzała, stary jest pradziadek4.
We współczesnej literaturze nastąpił wyjątkowo silny nawrót do pokazywania osób
starszych wyłącznie w jednej roli społecznej — są dziadkami, a ich wiek jest nieokreślony. Są jednak niewątpliwie ludźmi starszymi, przy czym wiek dziadków w książkach, a szczególnie w podręcznikach szkolnych, bywa przeceniany. Czas zatrzymał
się w nich w rzeczywistości o kilkadziesiąt lat wcześniejszej. Obrazek przedstawiający
babcię w podręczniku z roku 2004 jest wprost kuriozalny. Babcia, siwiuteńka i z koczkiem siedzi na fotelu w pokoju rodem z przełomu lat 50. i 60. XX w. Pomijając nieodłącznego kota i koszyczek z robótką na drutach, w pokoju jest telefon z tarczą oraz
radio „meblowe” wielkości sporej szafki, które już 50 lat temu wyglądałoby jak eksponat muzealny5. Dziadkowie nadal opowiadają o wojnie (w podręcznikach z 2005 r.
i późniejszych!), choć jest mało prawdopodobne, aby dziadek ośmiolatka w tej wojnie
uczestniczył jako dorosły człowiek (musiałby mieć minimum 85 lat, a zazwyczaj osoby
w tym wieku o wojnie mogą opowiadać już całkiem dorosłym wnukom). Charakterystyczne jest też pisanie o młodości babci. W 1995 r. tekst Gdy Babcia była mała ilustruje
kądziel, maselnica, lampa naftowa i studnia z żurawiem6. Licząc, że babcie dziewięciolatków mogą mieć ok. 50–70 lat, to większość z nich, o ile nie wszystkie, kądziel
widziały jedynie w muzeum. Dziadkowie nie opowiadają natomiast o Solidarności,
choć uczestnictwo w wydarzeniach związanych z jej powstaniem jest o wiele bardziej prawdopodobne. Innymi słowy, dziadków traktuje się jako o pół pokolenia starszych niż być powinni. Oczywiście od tej zasady zdarzają się wyjątki. W podręczniku
dla I klasy z 2004 r. na rysunkach babcie są młode, modnie ubrane, jedna ma nawet
krótką spódnicę i spory dekolt, inna wprawdzie robi na drutach, ale zdecydowanie nie
jest przedstawiana jako osoba stara, tylko w średnim wieku7. Podobnie wizerunki młodych babć znajdują się w nagrodzonym podręczniku wydawnictwa Didasko. Jeden
z rysunków tam zamieszczonych przedstawia wprawdzie bardzo, bardzo starą babcię,
ale za to jadącą na rolkach, przy czym oczywiście babcia robi na drutach. W innym
miejscu zdjęcie babci przedstawia raczej młodą, ładną kobietę8.
Zaskakujące jest też, że im starsi czytelnicy — tym młodsi są dziadkowie. Starsi,
często zniedołężniali, są dziadkowie w książkach dla małych dzieci i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, po czym gwałtownie młodnieją, aby stać się stosunkowo sprawnymi i prężnymi dziadkami nastolatków. Doprowadza to do wniosku,
4

K. z Tańskich Hoﬀmanowa, Wiązanie Helenki, Warszawa 1823.
S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, D. Sotomska–Sas, Już w szkole. Książka sześciolatka, Warszawa 2004.
6
Z. Rejniak, Świat trzeciej klasy. Język polski, Kielce 1995.
7
Świat ucznia. Podręcznik, klasa 1, cz. 2, Warszawa 2004.
8
J. Białobrzeska, Ja, ty, my. Poznaję świat i wyrażam siebie. Klasa I, Warszawa 2005 (Nagroda
Edukacja 2000 r.; I wyd. 1999).
5
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że starość jako przedstawienie ludzi w podeszłym wieku po prostu znikła z literatury
dla młodzieży. Nie ma jej, bo pozostali tylko starsi, ale w pełni sprawni dziadkowie.
Oprócz dziadków niemalże brak kogokolwiek ze starszego pokolenia. Innymi słowy, wiek zależy od funkcji sprawowanej przez starszych. Troskliwe babunie muszą
być nieco zniedołężniałe, niepracujące, nieobarczone własnymi dziećmi i sprawami,
aby miały czas na pieczenie nieśmiertelnej szarlotki i prowadzanie małych wnucząt
na place zabaw. Dziadkowie młodzieży muszą być relatywnie młodsi, ponieważ ich
zadaniem jest utrzymywanie dobrego kontaktu z wnukami, przekazywanie im pewnych wartości, ale i pomoc w trudnych wypadkach życiowych.

Problemy starości
W dawniej powstałych opowieściach dla młodych czytelników głównym problemem ludzi starszych było zniedołężnienie fizyczne, czasem również demencja —
starsi nie potrafią radzić sobie w życiu, nie rozumieją współczesności, nie są też
w stanie podejmować decyzji adekwatnych do sytuacji. Wspomniany już sześćdziesięcioletni ojciec z Księżniczki nie potrafi samodzielnie załatwić właściwie żadnej
sprawy, jest naiwny jak dziecko, daje się bez problemu oszukiwać, a przede wszystkim żyje wyłącznie przeszłością. Współczesność jawi mu się jako obcy, wręcz wrogi,
niezrozumiały świat, do którego ani nie chce, ani nie umie się dostosować.
Obecnie w ten sposób ukazuje się ludzi starszych stosunkowo rzadko, niemniej
jednak niedostosowanie do współczesności — może przy zachowanych poza tym
zdolnościach umysłowych — jest stale poruszanym problemem. Może nawet „problem” jest tu terminem niewłaściwym. Bo nieporozumienia ukazywane są raczej
komediowo, gdy wnuczek na pytanie, co chciałby dostać na urodziny, odpowiada,
że potrzebna mu myszka, babcia oczywiście kupi wnuczkowi żywą mysz9. Przy
czym zgodnie z tym, o czym wspominałam wcześniej, dziadkowie nastolatków zazwyczaj problemów z pamięcią i zrozumieniem nie mają. Nie mogą mieć, bo zaskakująco często pełnią funkcję rodziców, babcie prowadzą dom, są jedyną ostoją
i oparciem, zatem nie mogą być zniedołężniałe.
We wcześniejszych utworach motyw śmierci dziadków był bardzo częsty, teraz
już nie jest. Jako element narracji o ludziach starszych pojawia się oczywiście w literaturze współczesnej. Dzieci z opowiadań zamieszczanych w podręcznikach odwiedzają np. groby dziadków. Zazwyczaj książki dla dzieci starają się jednak w jakiś
sposób oswoić śmierć. Śmierć jest więc obecna, umieranie — już niekoniecznie. Do
zupełnych wyjątków należy książka Anny Onichimowskiej Najwyższa góra świata,
w której pięcio– czy sześcioletnia bohaterka jednego z opowiadań wzywa matkę do
dziwnie zachowującej się babci. Babcia zostaje odwieziona do szpitala i choć czuje
się coraz lepiej, a nawet wraca do domu, nie jest już w stanie zajmować się wnuczką,
prawie nie wychodzi z pokoju. Babcia umiera, kiedy wnuczka przebywa na wakacjach, rodzice długo oszukują córkę, że babcia jest w szpitalu, w sanatorium, ale
z pokoju babci znikają jej rzeczy. W końcu prowadzą dziewczynkę na cmentarz, ale
wnuczka nie do końca wierzy w śmierć babci. Dla niej babcia zmieniła się w motylka, jak we śnie, w którym widziała ją po raz ostatni10. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że te najpoważniejsze problemy przeznaczone są dla najmłodszych czytelników.
9

Ibidem, s. 129.
A. Onichimowska, Najwyższa góra świata, Warszawa 2012. Niektóre opowiadania w tym
zbiorze powstały w latach 80. XX w.
10
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To dziadkowie małych dzieci umierają, nie zawsze też starzeją się bez problemów.
Bardzo charakterystycznym przykładem jest książka dla kilkulatków, wydana w serii Historyjki terapeutyczne, tłumaczona z włoskiego, w której dziadek kilkulatka
choruje na Alzheimera11. Któregoś dnia po spacerze z wnukiem w parku nie umie
znaleźć drogi do domu. Ku rozpaczy dziecka rodzice zakazują dalszych spacerów
z dziadkiem, co malec odbiera jako karę. Mama jest smutna, wnuczek z przerażeniem z podsłuchanej rozmowy wnioskuje, że rodzice chcą zostawić dziadka „gdzieś
w lesie”. Oczywiście okazuje się, że jest to położony w lesie dom opieki, coś w rodzaju, jak to określono w książce, „przedszkola dla dorosłych”. Dziadek zostaje tam
umieszczony, rodzina odwiedza go dwa razy w tygodniu. Choć senior czyta gazetę, to twierdzi, że większość wiadomości i tak zapomina. Tylko raz dochodzi do
nieprzyjemnej sytuacji, gdy rodzice przywożą dziadka do domu na piąte urodziny
wnuka. Okazuje się, że nie tylko zapomniał on o prezencie, ale w ogóle o urodzinach chłopca. Kiedy wnuk wpada w złość, mama każe przeprosić dziadka, a ojciec
dyskretnie wyjaśnia, że dziadek jest nieuleczalnie chory. Odtąd wnuk już wie, że
dziadek ma prawo wiele razy pytać o to samo, choć czasem nieoczekiwanie coś pamięta. Kilka lat później, mając już 12 lat i dużą wiedzę o chorobie Alzheimera sam
często odwiedza dziadka w domu opieki społecznej. Jeśli dziadek nie poznaje, to
bawią się w grę — wnuczka Pawełka i dziadka Aldo.
Książka teoretycznie ukazuje problem starości i charakterystycznej dla niej choroby. Teoretycznie, bo praktycznie mamy tu do czynienia z łagodnym, w specjalnym wydaniu dla dzieci, przedstawianiem wyjątkowo nieprzyjemnej i degradującej
choroby. Alzheimer jawi się jako niewinna dolegliwość związana z zapominaniem,
książka zupełnie pomija kwestię zmiany charakteru, ataków złości, kompletnego
braku umiejętności poruszania się w świecie. Przedstawiono poważny problem
w wersji tak cukierkowej, że nieprawdziwej i na pewno nie pomoże ona wnukom
chorych. Po raz kolejny problemy starości, które zamierzano przybliżyć dzieciom,
zostały tak ocenzurowane, że nie są nawet zbliżone do rzeczywistości.
Czasem pojawia się też w literaturze dla dzieci i młodzieży niesprawność fizyczna. Była ona niegdyś jednym z najbardziej typowych wyznaczników starości.
W podręcznikach dziadków rysowano zgiętych wpół i z laseczką. Jeszcze w 1972 r.
Aleksander Minkowski tak opisywał parę starszych ludzi: „Aleją przeszła para staruszków, dziadek miał śmieszną bródkę przystrzyżoną w klin, pieczołowicie obejmował ramię swojej małżonki, szli wolniuteńko, kierując ku słońcu pomarszczone
twarze”12. W wielu podręcznikach, aż do czasów współczesnych, z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka omawia się z uczniami kwestię pomocy ludziom starszym i kalekim
(często traktując te dwie grupy jako praktycznie tożsame, a dziadków jako osoby,
które nie poradzą już sobie bez wsparcia bliskich w życiu).
Najczęściej jednak dziadkowie chorzy nie są — a jeśli są, to na „zwyczajne”,
codzienne choroby, takie jak grypa czy przeziębienie. Są jednak znacznie częściej
zaniepokojeni czy zmartwieni i mają swoje dziwactwa. „Trzeba mieć względy dla
dziwactw starszych osób. Babcia wpada w rozpacz, kiedy o godzinie ósmej brakuje
kogoś z domowników. Zaraz sobie wyobraża najstraszniejsze rzeczy”13.

11

S. Roncaglia, Dziadek jest chory, Kraków 2009.
A. Minkowski, Szaleństwo Majki Skowron, Wrocław 2003, s. 53 (I wyd. 1972).
13
E. Nowacka, Burza w zlewozmywaku, Warszawa 1979, s. 35.
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Laska przestała być nieodłącznym atrybutem starszych ludzi (choć czasem pojawia się na ilustracjach, ale raczej jako oznaka osoby starszej niż wyznacznik choroby), babcie na obrazkach w podręcznikach zazwyczaj są sprawne, a jak już wspomniano, jedna nawet jeździ na rolkach.
Jedynym realnym problemem starości, która czasem występuje w książkach, jest
samotność. Chłopcu skarżącemu się, że jego babcia stale krzyczy, znajoma tłumaczy: „Ale to nie jest tak, że tamta babcia cię nie lubi. Jest po prostu stara, samotna
i schorowana... Spróbuj ją zrozumieć”14. W podręczniku do IV klasy znajduje się
opowiadanie o dzieciach, które zapukały do drzwi starszej pani i omyłkowo zostały
wzięte za uczniów, obiecujących ją wcześniej odwiedzić, którzy jednak najwyraźniej
nie przyszli. Jest to okres przedświąteczny i staruszka boi się, że goście sobie pójdą,
a ona znów zostanie sama. Dzieci, które miały zamiar uciec jak najszybciej, nagle
zdają sobie sprawę z samotności starszej pani, nie prostują pomyłki i zostają. Zresztą
szybko zaczynają się czuć w obcym mieszkaniu jak u własnej babci15.

Starość — mądrość czy zacofanie?
Szacunek dla starszych był zawsze jednym z podstawowych dogmatów pedagogiki — starszym należał się szacunek z racji wieku, i to szacunek rosnący w miarę
starzenia się. Już starsza siostra czy brat w XIX w. zasługiwali na posłuch, ale przede
wszystkim posłuszeństwo i respekt winny dzieci wszystkim osobom starym, niezależnie od tego, czy są dzieciom znane i czy są z nimi spokrewnione: „Słuchaj zawsze
Starszych, bo oni mają więcej doświadczenia, poważaj osoby w wieku, ulegaj im,
staraj się im podobać. Błogosławieństwo cnotliwego starca jest jak deszczyk majowy, po którym wszystko rośnie”16. Starcom winno się szacunek, niezależnie od tego,
czy można było jeszcze czerpać z ich porad, czy nie. Zasługiwali na to wyłącznie
z racji wieku.
Cnotliwi starcy królowali w XIX i na początku XX w., ale w okresie międzywojennym sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Szacunek został w wielu przypadkach zastąpiony przez docenienie troski i sympatii, jaką starsi żywią dla dzieci. Nie
ma już względem nich bezrefleksyjnego posłuszeństwa i uniżoności. W powieści
Marii Buyno–Arctowej Figa, w pierwszej scenie staruszeczka, najprawdopodobniej
służąca, odprowadza „panienkę” na pociąg. Dziewczynka początkowo wcale nie
zachowuje się grzecznie, wręcz złości się, wysłuchując pokornych, troskliwych, acz
oczywistych porad. Mamy tu odwrócenie sytuacji z lat poprzednich. W parze: starsza służąca — młodsza dziewczynka, to ta druga jest ważniejsza i dyktuje temat
rozmowy. Jednakże scena ta wcale nie jest jednoznaczna:
Ależ, Grzesiowo! Nie jestem przecież małym dzieckiem i nie pierwszy raz jadę
koleją! — niecierpliwie odpowiedziała dziewczynka. — ! [...] Ale że to Lusieńka
sama jedzie... [...] sama, taki świat drogi, to zawsze strach! — tłumaczyła się pokornie starowinka. Ale jej pokora nie rozbroiła dziewczynki, która znów bardzo
ostrym tonem odparła: — Może dla Grzesiowej byłoby to straszne, ale nie dla
mnie. Jadę sama, bo tak chciałam! — Wiem! Wiem! Ale, Lusieńko, ja stara jestem,
14

M. Marjańska–Czernik, Wypożyczalnia babć, Warszawa 2008, s. 49.
J. Papuzińska, Wizyta u starszej pani, Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Język polski dla klasy czwartej szkoły podstawowej, 2005, s. l., s. 120–121.
16
J. Jachowicz, Nauka w zabawce. Dziełko dla dzieci, Warszawa 1829, s. 64–65.
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to się wszystkiego boję! A już o Lusieńkę to mi zawsze serce drży. [...] Tym razem
twarz dziewczynki złagodniała; nawet uśmiech pojawił się na wykrzywionych
niechętnie ustach. — Grzesiowa jest bardzo dobra. Grzesiowa jedna — szepnęła
zupełnie innym głosem i przyszła jej nagle chęć powiedzenia czegoś bardzo serdecznego i czegoś bardzo dziecinnego, ale spojrzenie jej padło na młodego chłopca, który [...] patrzył na nią ironicznym, jak jej się zdawało, wzrokiem. Więc zacięła
usta, ale po chwili, ulegając podszeptowi serca, oderwała się od okna, przebiegła
korytarzyk, wyskoczyła z wagonu i rzuciła się na szyję staruszki17.

Jak widać, niezależnie od swojego zachowania, dziewczynka wie, że tylko na
Grzesiową może liczyć.
Choć starszych często jeszcze pokazuje się jako osoby cnotliwe, warte naśladowania, nosicieli wartości, to nagle okazuje się, że już nie starzec jest poważnym
mędrcem. Babcia z Awantury o Basię Kornela Makuszyńskiego jest idealnie zdrowa,
złośliwa, grywa w pikietę i narzeka, że dziewczętom teraz każą się za dużo uczyć,
ona tego wszystkiego nie wie, a doskonale daje sobie radę. Nie ma też wcale ochoty
przyznawać, że jest stara, przeciwnie — protestuje, że nie ma lat osiemdziesięciu,
bo brakuje jej jeszcze siedmiu dni, a zgarbione plecy ma raczej jej zięć, który krzywo
siedzi przy biurku, a nie ona. Zatem pomimo wieku nie zachowuje się jak osoba
stara; przeciwnie, tryska energią, pomysłami, nie stanowi doskonałego wzorca do
naśladowania i nie wykazuje tendencji do moralizatorstwa. To właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym pojawia się po raz pierwszy wzorzec energicznej babci,
która zaskakuje najmłodsze pokolenie swoją wiedzą, obyczajami i dostosowaniem
do współczesnego świata. Z podobną babcią, ale młodszą, mamy do czynienia
w kryminale dla dzieci Adama Bahdaja Kapelusz za sto tysięcy. Babcia nie tylko z entuzjazmem wita prowadzenie śledztwa przez wnuka i jego koleżankę, ale aktywnie
się do niego włącza, pokazując jak skleić podarty telegram (dowód w sprawie), nie
prawi kazań (ku bezbrzeżnemu zdziwieniu koleżanki wnuka), kąpie się w Bałtyku
niezależnie od pogody, a wieczorem ogrywa wnuka w ping–ponga. Jak stwierdza
dwunastolatka: „Klasa — ta jego babcia! Rano gimnastykuje się z hantlami, potem
pływa, a potem leje niemiłosiernie Maćka w ping–ponga. I jeszcze ma czas na czytanie powieści detektywistycznych”18. Mamy tu więc do czynienia z nową grupą
„starców”, którzy stają się autorytetami nie dlatego, że są starzy, mają doświadczenie i odwołują się w swoich radach do tradycji, ale właśnie dlatego, że pozostają
młodzi oraz potrafią doskonale funkcjonować w czasach współczesnych.
Innym zabiegiem literackim wykorzystującym element zaskoczenia jest pokazywanie ludzi starszych jako osoby z dużym doświadczeniem życiowym, gotowe
udzielać rad, ale w przeciwieństwie do „starego, czcigodnego mędrca” z XIX w.
zaskakujące młodzież swym rozsądkiem, opanowaniem i wiedzą. To bardzo istotna zmiana, bo o ile wcześniej w literaturze dziecięcej i młodzieżowej było rzeczą
oczywistą, że osoba starsza jest predestynowana do udzielania rad z racji wieku,
to teraz równie oczywiste okazało się, że atrybutem osoby starszej jest rozsądek
i doświadczenie. Młodzież z książki Edmunda Niziurskiego Sposób na Alcybiadesa,
głośno wymyślając na nieuczciwych kolegów, niechcący budzi staruszka, śpiącego
przed domem. Zamiast oczekiwanych wyzwisk, starszy pan wyraża zainteresowa-
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M. Buyno–Arctowa, Figa, Warszawa 1991, s. 7–8 (I wyd. 1939).
A. Bahdaj, Kapelusz za sto tysięcy, Wrocław 1992, s. 90–91 (I wyd. 1966).
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nie przedmiotem sporu, a kiedy okazuje się, że był woźnym sądowym, młodzi ludzie z pełnym szacunkiem zwracają się do niego o poradę. Starszy pan przedstawiony zostaje więc jako człowiek kompetentny i pomocny19.
W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wojnie w literaturze pięknej adresowanej do dzieci i nastolatków pojawiają się — wprawdzie nie jako główni bohaterowie, ale postaci poboczne — ludzie „po prostu” (obiektywnie) starzy.
W Siostrze z Wisły Marii Boguszewskiej stara kobieta pasie kozy swojej córki. Nie jest
ani wszechwiedzącą mentorką, ani wykorzystywaną przez dzieci staruszką, ale raczej rzadkim przypadkiem starszej osoby niewpisanej w żaden schemat. Pojawia się
jako jedna z postaci powieści, a nie jako wzór osobowy czy też osoba potrzebująca
pomocy z racji wieku. Trzeba przyznać, że jest to zabieg zaskakująco rzadki i warty
podkreślenia. Starsze osoby bowiem w książkach dla dzieci i młodzieży nieczęsto
bywają sobą, częściej są przedstawicielami swojej grupy wiekowej, widzianymi jednostronnie i dość schematycznie.
We współczesnej literaturze wiek nie jest wystarczającym powodem do okazywania szczególnego szacunku osobom starszym. Starość nie oznacza już automatycznie ani mądrości, ani dobrego wychowania. Dosyć często starsi są krytykowani
za zbytnie wtrącanie się do życia młodych ludzi albo właśnie za brak szacunku do
młodzieży. Może warto tu przytoczyć cytat z książki dla nastolatków Szalone życie
Rudolfa: „Właśnie rodzice odebrali mnie z portierni Domu Spokojnej Starości «Rajd ku
Słońcu». Przez trzy godziny musiałem znosić kpiny dwóch bezzębnych staruchów.
Dowiedziałem się też, że: — jestem nieudolnym gnojkiem, — jestem krótką (!) fujarą, — gówno wiem o prawdziwych płotach, bo nie przeżyłem wojny”20. Starsi ludzie
są tu wręcz antytezą tych dawnych „starców”. Zdecydowanie nie stanowią wzorca do
naśladowania, nie przemawia przez nich mądrość podeszłego wieku. Trzeba jednak
podkreślić, że takie sceny należą raczej do rzadkości, ale niegrzeczni starsi ludzie, którzy poniżają młodego człowieka, coraz częściej goszczą na kartach książek dla młodzieży. Nie ma też wymogu jakiegoś specjalnego zachowania wobec ludzi starszych,
odnoszenia się do nich z respektem czy szczególną delikatnością. Można do babci
mówić po imieniu, można z nią dyskutować o aborcji, można też w jej obecności opowiadać dwuznaczne dowcipy21.

Starcy okresu przełomu
Bardzo interesujący jest sposób pokazywania ludzi starych w momentach istotnych
zmian społecznych. Osoby starsze, w czasach spokojnych prezentowane jako mądre
i wskazujące właściwe cele, w czasach szybkich przemian ukazywane są na dwa
zupełnie przeciwstawne sposoby. Zwolennicy przemian czynią ich wcieleniem
wszystkiego tego, co przemija i powinno odejść. Konserwatyści natomiast widzą
w starcach opokę i jedynych sprawiedliwych. Ta tendencja utrzymuje się, choć może
już nie tak wyraziście, do czasów obecnych.
Przywołać należy tu po raz kolejny Księżniczkę Urbanowskiej, w której zbankrutowani rodzice młodej panny żyją przeszłością, nie rozumieją nowych czasów, starają się za wszelką cenę przeszkodzić temu, aby córka pracowała zawodowo, choć
jest to absolutną koniecznością. Nie tylko nie mogą być wzorem dla córki — ani dla
19
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nikogo innego — ale stanowią wręcz swoisty „antywzór” ludzi, tkwiących w starych przesądach i niepotrafiących zrozumieć zmieniającego się świata, a ich porady
są zawsze błędne, głupie i szkodliwe. Choć Księżniczka jest powieścią „z tezą”, typowo propagandową, to jednak okazuje się, że wyznaczyła bardzo interesujący trend.
Wizerunki ludzi starszych w literaturze powojennej stanowią niemal replikę obrazów starców okresu przełomu. Starzy nie stanowią często wzoru do naśladowania, bo żyją przeszłością, swoją dawną, przedwojenną świetnością, rzeczami, które
posiadali i stracili. Nie tylko nie są już przewodnikami młodzieży, ale przeciwnie —
często stanowią antywzór, przykład „dawno minionej epoki”. Ucho od śledzia Hanny
Ożogowskiej zaczyna się od opisu mieszkania, typowego „kołchozu”:
Duże mieszkanie na pierwszym piętrze — cztery pokoje z kuchnią i służbówką
zajmowali właściciele domu, państwo Szafrańcowie. A czego w tym mieszkaniu
nie było! Do dziś pani Leontyna z największą przyjemnością opowiada, jakie to
meble, obrazy i różne drogocenne przedmioty mieli u siebie. Tylko opowiadać
może, bo po dawnej świetności nie zostało prawie nic22.

Starsza pani przedstawiona jest jako osoba zgorzkniała, której nic nie cieszy,
wszystko ma za złe, a do jej ulubionych zdań należy: „O, mnie się to nie podoba”.
Podobnie kontrowersyjni są dziadkowie z powieści Haliny Snopkiewicz Słoneczniki,
której akcja toczy się w 1948 r. „Babka Zofia jest jędzą. Odkąd zginął ojciec, nie widziałam jej”. Natomiast dziadek „przyjeżdżał do nas często. Umarł na serce. To był
cudowny człowiek. W odróżnieniu od babki nigdy się nie bał, że mi musi zapisać
kamieniczkę w Grodzisku pod Warszawą. [...] Dziadek był arystokratycznie–zubożało obciążony, ale może to nieprawda, tylko odgrywał się na babce, która była córką właściciela piekarni”23. Babkę autorka prezentuje jako antypatyczną, natomiast
dziadek, choć przedstawiany z sympatią, to typ nieodpowiedzialnego hulaki, trochę rzeczywiście jak z podręczników ukazujących degenerację klasy próżniaczej.
Popija w tajemnicy, co wypomina mu żona, a wnuczka jest brana na świadka, że
dziadek sobie „nie kropnął”. Opowiada wnuczce o hulankach w Petersburgu, zabiera ją do restauracji na popijawy z kolegami, kupuje śledzia i lody. Innymi słowy,
choć wnuczka bardzo go kocha, nie stanowi wzoru do naśladowania, a na pewno
nie mieści się w realiach nowej epoki.
Bardziej kontrowersyjną i niejednoznaczną postacią jest babcia, przedwojenna
dama, z książki Natalii Rolleczek, która choć nie mieszka razem z córką i dorastającymi wnuczkami, nadal pełni funkcję głowy rodziny. Babcia, choć wciąż pracuje,
ma zawsze czas na wszystko:
Babcia zna wszystkie nowości w księgarni, wytrzymuje pięciogodzinne dyskusje teatralne, nie opuści żadnej wystawy, interesuje się plastyką, nie pogardzając
jednocześnie występami przyjezdnych artystów, znajduje upodobanie w czytaniu sprawozdań z rozgrywek sportowych, docenia jazz, aczkolwiek nie przepada
za nim [...]. Przy tym ma zawsze czas na czarną kawę, na zaniesienie żakietu do
pralni, na fryzjera i na krawcową. [...] Jest wierząca, ale dopuszcza — choć bez
większego entuzjazmu — tolerancję. Babcia ceni sobie wysoko zewnętrzny wy-
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gląd. Nigdy się nie zadyszy, nie wyjdzie na ulicę, nie wciągnąwszy uprzednio
rękawiczek, nigdy nie poprawia na ulicy szwu na pończosze i nie demonstruje
plam na spódnicy24.

Byłaby więc osobą ceniącą sobie tradycję i stare, dobre obyczaje, ale jednocześnie
doskonale radzącą sobie w nowych czasach, gdyby nie jeden istotny fakt. To ona
głównie celebruje kult zięcia i ojca dziewcząt, który rzekomo zginął pod Monte Cassino śmiercią bohatera i każe córce podtrzymywać tę legendę, a oprócz tego szukać
nowego męża, jako że kobiecie potrzebne jest męskie ramię. Wychowuje też wnuczki, choć raczej bez powodzenia, na dobrze ułożone panienki. Zatem babcia byłaby autorytetem, gdyby nie pewien drobiazg — któregoś dnia pojawia się w domu
wojenny bohater, który nigdy pod Monte Cassino nie walczył, wojnę przeżył i był
na emigracji w Londynie. Przy czym wszystko wskazuje na to, że ukrywano ojca
przed córkami nie ze względów politycznych, a osobistych — babcia nigdy zięcia
nie akceptowała. Innymi słowy, wszystko to, co wpajane było przez babcię, tradycje
rodzinne, zasady, ideały, legło w gruzach, a starsza pani, która przez większą część
książki jawiła się jako dosyć nudny, ale jednak wzorzec, okazuje się przeżytkiem
epoki, osobą która uznawała, że dzieci i młodzież nie muszą znać prawdy, a decyzja
jak mają żyć należy do rodziców i dziadków.
Kiedy nadchodzi okres kolejnego przełomu, powstania III RP, w książkach pojawiają się znowu ludzie starsi jako symbol minionej epoki — jednak znaleźć ich
można w bardzo niewielu powieściach. Wydaje się, że narracja „postępowa”, czyli
ukazywanie ludzi tworzących PRL jako „przeżytki minionej epoki” jest zbyt trudnym i zbyt politycznie zaangażowanym tematem, by można było ją umieszczać
w książkach dla dzieci i młodzieży. Zaskakująco więc, mamy tu do czynienia z narracją konserwatywną — starzy ludzie bronią tradycyjnych wartości, oczywiście
niekojarzonych z wartościami państwa socjalistycznego, ale z kulturą, moralnością
„dawnych czasów”. Sztandarowym przykładem takiej postawy jest profesor Dmuchawiec z cyklu Małgorzaty Musierowicz, tzw. Jeżycjady, kreowany na autorytet
i guru swoich byłych uczniów. Profesor Dmuchawiec i propagowane przez niego
wzorce są symbolem dawnych, dobrych czasów, do których należałoby powrócić,
porzucając zdemoralizowaną, materialistyczną teraźniejszość. Wizerunek profesora
Dmuchawca stanowi swoisty nawrót do najwcześniejszych tradycji, gdy starców
postrzegano jako nosicieli jedynych słusznych prawd, wychowawców młodego pokolenia i strażników tradycji.

Dziadkowie — czyli kto?
W XIX w. dziadków przedstawiano zazwyczaj jako osoby stare, schorowane, wymagające pomocy i zabiegów domowników (wyróżnia się tu jedynie zdrowa, energiczna i niestara babcia z cytowanego już Wiązania Helenki). Cechował ich więc przede
wszystkim podeszły wiek i problemy z niego wynikające, a w mniejszym stopniu
wpływ na książkowy wizerunek miał ich własny charakter. Zazwyczaj byli zbyt słabi, by robić cokolwiek, a główną aktywnością babć była modlitwa. Starsi członkowie
rodziny skarżyli się też na samotność.
Dziadkowie odgrywali rolę mentorów, rozpieszczali wnuki, czego absolutnie nie
wolno było robić rodzicom, jeździło się do nich na wakacje, przychodzili z wizytą.
24
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Dziadkowie byli osobami niezwykle atrakcyjnymi, kochającymi dzieci, ale nie wychowującymi ich, poza przypadkami tragedii rodzinnych, choroby czy sieroctwa.
Od okresu międzywojennego coraz częściej pojawiają się też dziadkowie, którzy odgrywają role rodzicielskie — co oczywiście wiąże się z pracą zawodową matek poza domem. Od pewnego czasu — trudno dokładnie określić granicę, ale są to
lata 50. i 60. XX w. — następuje w literaturze dla dzieci swoista zamiana ról. Dziadkowie zaczęli być faktycznie zastępczymi rodzicami w miejsce zapracowanych dorosłych. Tak jak przedtem matki, tak teraz babcie poświęcają się całkowicie prowadzeniu domu i dzieciom, nie mając nawet chwili na wypoczynek. W podręczniku
z 1980 r., będącym w użyciu do 1992 r., babcia rezygnuje z ofiarowanej jej czarodziejskim sposobem młodości, bo wnuki sobie bez niej nie poradzą, choć przecież
mają one rodziców25. Dziadkowie nie mogą więc ani chorować, ani być zniedołężniali — są często najrozsądniejszymi i najbardziej stabilnymi domownikami. Takie
przedstawianie dziadków staje się w miarę upływu czasu coraz częstsze. Babcia,
w poradnikowej po części książce Krystyny Siesickiej Przez dziurkę od klucza, uczy
wnuczki prac domowych i gotowania, ale także wspiera je w codziennym życiu,
wysłuchuje zwierzeń26. Podobnie w Damie Kier Marii Ewy Letki to dziadkowie prowadzą gospodarstwo i zajmują się piątką wnuków, podczas gdy rodzice pracują27.
Tak samo jest zresztą i u sąsiadów — starsze pokolenie pełni funkcje faktycznego
gospodarza w domu i wychowawcy dzieci. Babcia w Burzy w zlewozmywaku Ewy
Nowackiej nie tylko prowadzi dom, ale także jest jego niekwestionowaną panią28.
Jej zięć, choć czuje się zdominowany i źle traktowany, boi się bronić swoich racji.
Niestety, nie zawsze babcia jest „panią domu” — czasem jest raczej służącą, kimś
niezbędnym, ale bardziej w kuchni niż w życiu, nie do końca zauważanym, choć
potrzebnym. Może nie do końca świadomie, ale w ten sposób przedstawia się babcię
w podręczniku dla klasy II:
Babcia
która krzątała się wkoło kuchni
odeszła
Gdy była, była jak codzienne mleko
babcina. [...]
Zapamiętajmy babci szept,
dotyk, zapach — ostatnio waleriany...29

Im bliżej współczesności, tym rola babci staje się ważniejsza. To na nią przede
wszystkim może liczyć dziecko, jest osobą nie tylko wychowującą wnuki, ale często
nadzorującą dosyć nieodpowiedzialne zachowania rodziców. Dziecko nie do końca
rozsądnych rodziców (o czym najlepiej świadczy jego imię: „Amor”) w nocy tęskni
za babcią i jej zdrowym rozsądkiem:

25

W. Badalska, Bliskie i najbliższe. Wypisy dla klasy 3, Warszawa 1980.
K. Siesicka, Przez dziurkę od klucza, Warszawa 1966.
27
M. E. Letki, Dama Kier, Warszawa 1988.
28
E. Nowacka, op. cit.
29
B. Jankowska, „Zapamiętaj”, [w:] M. E. Piotrowska, M. A. Szymańska, Już w szkole. Podręcznik
dla kształcenia zintegrowanego, kl. II, semestr I, Warszawa 2005, s. 6.
26
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Jest taka normalna, zwyczajna, spokojna. Robi pierogi, zupę pieczarkową, w jej
domu zawsze pachnie pastą do podłogi i kompotem [...]. Ona nigdy nie nazwałaby mnie Amor. Podobno bardzo się zezłościła na mamę, kiedy usłyszała, że tak mi
dała na imię. [...] I szkoda, że mieszka tak daleko... [...] Widuję ją dwa razy w roku,
czasami nawet rzadziej. Och, jak ja bym chciał, żeby z nami mieszkała30.

Podobnie w rodzinie Miziołków, gdzie rodzice opisywani są przez najstarszego syna, ucznia podstawówki, jako ludzie sympatyczni, ale nie do końca mądrzy
i odpowiedzialni, dziadkowie jawią się za to jako ostoja normalności — budzą ojca,
który pod nieobecność matki zaspał, babcia nie jest zachwycona, że grał z synem
w nocy w karty, dziadek łagodzi kłótnię w Sylwestra, gdy matka kazała przed północą wracać do domu z balu, bo ojciec trzykrotnie poprosił do tańca szefową. Poza
tym dziadkowie zajmują się w sporym zakresie wnukami — młodsze siostry mieszkają u nich, bo rodzice remontują mieszkanie, a dziadek w tajemnicy przed rodzicami wysyła pieniądze wnukowi na kolonie: „Tylko się nie wygadaj przed mamą, bo
nam palnie mówkę «o szkodliwości rozpieszczania wnucząt»”31.
I tu można zauważyć kolejną, bardzo istotną zmianę. Przez całe stulecia istniało w literaturze dla dzieci i młodzieży wyraźne rozróżnienie, ścisły podział
na dzieci i dorosłych. Dorośli, zarówno rodzice, jak i starzy ludzie, należeli do tej
samej grupy osób, z którymi dzieci musiały się liczyć i którą powinny szanować.
Natomiast obecnie wyraźny jest podział na trzy odrębne grupy — dzieci i młodzież, dorosłych i starych. Dorośli przestają być jednością, po raz pierwszy pokazuje się też konflikty między pokoleniem rodziców a dziadków. Wyjątkowo ostro
przedstawiono je w powieści Janusza Domagalika Koniec wakacji, gdzie kochająca,
ale niezbyt sympatyczna babka nie znosi swojej synowej, zresztą z wzajemnością,
a w momencie rozstania się syna z żoną — odsuwa się także od wnuka. Tutaj jednak całą sytuację próbuje taktownie wytłumaczyć dorastającemu wnukowi dziadek. To on, a nie rodzice, informuje chłopca o ich rozwodzie, o którym dziecko
nie miało pojęcia, to on go pociesza i doradza, co powinien robić, by pozostać bezstronnym w tym konflikcie32. Znowu porozumienie odbywa się tu „nad głową”
rodziców, a nawet częściowo wbrew ich planom ukrywania tak istotnej sprawy
przed dzieckiem.
W wyjątkowo dobry i taktowny sposób ukazuje konflikt matki z babką Agnieszka
Chylińska w książeczce Zezia i Giler33. Tu dzieci jednak pozostają neutralne. W wielu
wypadkach natomiast jednoczą się z dziadkami w świecie „niedorosłych” — obie
grupy, będące na marginesie dorosłego życia, wypełnionego pracą, a nie rodziną,
muszą współdziałać, aby przetrwać. Bywają także znacznie drastyczniejsze przykłady. W przywoływanej już książce A. Onichimowskiej Najwyższa góra świata znajduje
się m.in. opowiadanie Walizka, w którym mały chłopiec mieszka u dziadka i jest
przez niego wychowywany. Tęskni za rodzicami i siostrą, przebywającymi w Ameryce. Niespodziewanie, w dzień urodzin sześciolatka, na progu zjawia się nieznajomy, który przywozi bilet i dokumenty — chłopiec ma jechać do rodziców. Dziecko
jest zrozpaczone, dziadek także:

30

L. Fabisińska, Amor z ulicy Rozkosznej, Warszawa 2005, s. 11–12.
J. Olech, Dynastia Miziołków, Warszawa 2003, s. 90 (I wyd. 1994).
32
J. Domagalik, Koniec wakacji, Warszawa 1966.
33
A. Chylińska, Zezia i Giler, Warszawa 2012.
31
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— Dziadku, ty nie chcesz, żebym z tobą został... — powiedziałem przez ściśnięte
gardło. — Bardzo chcę — szepnął smutno dziadek. — Ale ja też nie mam wyboru.
Tak jak ty. — Jak chcesz, to ja zostanę, dziadku — postanowiłem. — Chcemy obydwaj, a to jest najważniejsze, prawda? — Tak być powinno — zgodził się. — Ale
nie jest — dodał zaraz34.

W tym przypadku dziadek i wnuk traktowani są przez rodziców przedmiotowo,
obaj zostali całkowicie podporządkowani planom życiowym średniego pokolenia
i pozbawieni jakiejkolwiek możliwości decydowania. To oni są ze sobą związani,
rodzice stają się tu wspólnymi wrogami, starość i młodość zostają zepchnięte na
margines.
Najwyraźniej uwidacznia się to w braku konfliktów między najstarszym i najmłodszym pokoleniem. Młodzież, jeśli się buntuje, to przeciw rodzicom, dziadkowie zazwyczaj lepiej ją rozumieją i to im łatwiej jest się zwierzyć. Nie tylko dlatego,
że starsi mają więcej czasu — oni po prostu, tak samo jak młodzież, funkcjonują niejako na marginesie codziennego, gorączkowego życia średniego pokolenia i dlatego
mogą sobie pozwolić na dłuższe rozmowy i przemyślenia.
Powtórzmy, że o ile jeszcze w latach 50. czy 60. XX w. ludźmi starszymi trzeba
było się zaopiekować, a wnuki wzywane były głównie po to, aby im pomóc, o tyle
teraz to starsi są osobami, od których oczekuje się pomocy. I to nie tylko w rozwiązywaniu życiowych problemów, jak było zawsze, ale także w pracach domowych
czy zabawie z dziećmi. Dzieci mają prawo oczekiwać, że dziadkowie poświęcą im
swój czas. Bardzo dobrą ilustracją takiego podejścia jest książka Marii Marjańskiej–
Czernik Wypożyczalnia babć. Mamy w niej do czynienia z bardzo osobliwą sytuacją.
Dzieci, omyłkowo biorąc wypożyczalnię książek za wypożyczalnię babć, przychodzą z prośbą o babcię. Problem polega na tym, że zazwyczaj te dzieci babcię mają,
tylko że nieodpowiednią. Nieodpowiednia babcia mieszka na wsi albo za granicą
i nie jest obecna na co dzień. Albo jest obecna, ale „nieprawdziwa”, jest drugą żoną
dziadka i tylko krzyczy. Prawdziwe babcie są starsze, mogą mieć laskę, ale nie mogą
mieć własnego życia, powinny być przy dziecku codziennie i zastępować rodziców,
którzy pracują albo wręcz nie żyją. Zadaniem babci jest odbieranie dzieci wcześniej
z przedszkola, chodzenie z nimi na plac zabaw. „Przyszywanymi” babciami zostają
też całkiem młode kobiety — okazuje się, że babcia to bardzo konkretnie określona
rola społeczna. Babcią jest ktoś, kto jest zawsze na usługi wnuków35.
Co uderza we współczesnej literaturze dla dzieci, a zwłaszcza we współczesnych
podręcznikach, to brak jakiegokolwiek nowego symbolu dziadków. Babcie nadal
uporczywie robią na drutach, w podręcznikach dla klas I–III praktycznie na każdym rysunku siwa babunia coś dzierga. Tymczasem realne babunie nie są już siwe,
a dzierganie jest droższe od zakupu gotowego swetra czy szaliczka. Babunie ponadto wciąż pieką szarlotki, siedzą w kuchni, żadna nie pracuje, jedna wprawdzie
jeździ na rolkach — ale co robi jeżdżąc? — robi na drutach. Nie powstał więc nowy
stereotyp babci, żaden nowy symbol czy model bycia „starym”, oprócz tych, które
kompletnie nie odpowiadają już współczesności.
W książkach dla młodzieży jest inaczej, ale nadal jeśli starsi członkowie rodziny
nie zachowują się tak, jak przystało na osoby wiekowe, to „wypadają z roli”, jest to

34
35

A. Onichimowska, op. cit, s. 61.
M. Marjańska–Czernik, op. cit.
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niemal zawsze podkreślane. To co robią, może nie tyle nie przystoi ich wiekowi, ale
jest co najmniej dziwne i koliduje z rolą, jaką powinni odgrywać w rodzinie. Prawie nie ma pracujących starszych osób, choć dziadkowie dzieci wczesnoszkolnych
wcale nie muszą być na emeryturze. Jeśli zaś seniorzy pracują — i to wydaje się być
zaskakujące — wypadają z jedynej słusznej roli „babć”, co widać też na przykładzie
wcześniej przytaczanej książeczki dla dzieci, i co pojawia się — co już jest zaskoczeniem — w książkach dla młodzieży. Babcia w książce Marty Fox Karolina XL jest
aktorką. I jako taka nie do końca sprawdza się w roli babci:
Nie lubiłam, jak mama mówiła do mnie „krasnoludek”, ale jak nikt nie słyszał,
to się nie buntowałam, bo mówiła to czule, jak to mama, która była dla mnie zawsze najukochańsza, nawet kochańsza niż babcia, bo babcia miała swoje za pazuchą, jak mówiła mama i musiałyśmy z nią czasem walczyć o swoje racje, bardziej
mama niż ja, ale i ja się do tej walki dołączałam, jak potrafiłam36.

Uznaje się więc za naturalne, że babcie powinny być kochane bardziej niż matki,
że to one powinny być najbardziej czułe i opiekuńcze.
Niezwykle rzadko babcie są ukazywane jako osoby, które mają swoje prywatne
życie. Niekonwencjonalna sześćdziesięciosześcioletnia babcia z Diupy Ewy Nowak,
książki wydanej w 2005 r. i stale wznawianej — nie tylko że ubiera się młodzieżowo
w dżinsy i sweter, ale dzieci miała z nieznanym nikomu mężczyzną, często zmienia
amantów, a w dodatku wybiera młodszych od siebie. I ona jednak odwołuje randkę,
gdy przyjeżdża z wizytą rodzina. Jednakże zdecydowanie taka reprezentacja nie
jest pokazywana jako ogólna norma: „Nasza babcia, mimo swoich sześćdziesięciu
sześciu lat, po prostu nadal ma apetyt na życie”37 — stwierdza wnuk albo chwaląc
babcię za niekonwencjonalną postawę niekładzenia się w tak podeszłym wieku do
trumny, albo nieco się temu dziwiąc. Natomiast ciotka się nie cieszy, uznaje takie
zachowanie swojej matki za zły przykład dawany dzieciom. Ale i ta babcia piecze
szarlotkę i jest osobą, do której dzwoni się po przepis.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, że postacie ludzi starych w literaturze dla
dzieci i młodzieży rzadko przedstawiane są w sposób zindywidualizowany. Można
też zauważyć, że oprócz bycia dziadkami starsi ludzie nie pełnią żadnych innych
funkcji. Znacznie częściej występują w roli stereotypowej, a właściwie nawet więcej niż stereotypowej: w roli symbolu — zależnie od epoki i poglądów autora —
tradycji, wstecznictwa, wiedzy, opiekuńczości czy słabości, którą trzeba się zająć.
Zaskakująco rzadko osoba starsza nie jest uosobieniem tylko jednej z tych cech,
przeważnie jest traktowana jako symbol, a nie człowiek z krwi i kości. Trudno tu
nie wspomnieć z żalem o profesorze Albusie Dumbledorze z Harry’ego Pottera, który wprawdzie niestety nie jest bohaterem polskiej literatury, ale stanowi absolutne
przeciwieństwo stereotypu i symbolu.

36
37

M. Fox, Karolina XL, Łódź 2009, s. 5.
E. Nowak, Diupa, Warszawa 2012, s. 33 (I wyd. 2002).
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Kulturowe paradygmaty starości w społeczności lokalnej.
Tradycja i współczesność
Człowiek jest tym, czego dokonuje społecznie.
Starzejący się człowiek, którego dokonania policzono
i wyważono, jest skazany1.

F

Wprowadzenie

enomenologiczne badania nad starością wykazują złożony charakter problematyki badawczej w analitycznych czy syntetycznych ujęciach wielu dyscyplin naukowych2 i ujawniają tym samym wieloaspektowość zjawiska, niepoddającego się
rygorom schematu jednoznaczności, spójności i obiektywizacji. Dostępność kryteriów przyjmowanych jako wyselekcjonowane wyznaczniki często zawodzi z powodu braku uniwersalnego klucza do kompleksowego oglądu fenomenu, zwłaszcza
we współczesnej płynnej rzeczywistości.
Różnorodność zarówno perspektyw, jak i narzędzi badawczych dostarcza odmiennych treści epistemologicznych, lecz materia poznawcza jest na ogół jednostronną prezentacją semantyczną tej fazy życia. Wynika to z wyabstrahowania dominujących wyróżników kreujących konstrukt, uwypuklający parametry fenomenu
właściwe określonej dyscyplinie badawczej. Stwierdzenie powyższe nie jest i nie
może być zarzutem pod adresem którejkolwiek z dziedzin naukowych ze względu
na percypowanie zjawiska z punktu widzenia własnej domeny, co jest procedurą
1

J. Améry, O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę, przeł. B. Baran, Warszawa 2007, s. 71.
Przykładowo, gerontologia porusza zagadnienia procesu starzenia się, wieku podeszłego
i ludzi starych z punktu widzenia genetycznego, ale też społecznego. Z kolei socjologiczne
ujęcie gerontologii, koncentrujące się na analizie wieku jako kategorii społecznej, obejmuje
badania wpływu struktury społecznej na proces starzenia, jego doświadczania przez ludzi
oraz następstw dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego wynikających ze statusu seniorów. Demograficzne zmiany w XX w. (wzrost przeciętnej długości życia, zmniejszenie liczby
urodzeń) rozbudziły zaś wydatnie zainteresowania nie tylko demografów, ale i analityków
polityki, kwestiami takimi jak: opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zasiłki wypłacane przez
państwo (zob. Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, przeł. A. Kapciak et al.,
Warszawa 2007, s. 102).
2
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właściwą. Niemniej jednak, spojrzenie na zróżnicowane rezultaty badawcze ze stanowiska etnologa (antropologa kultury) uwidacznia pomijanie lub marginalizację
aspektów kulturowych, współtworzących istotny kontekst każdego etapu egzystencji ludzkiej, co upraszcza i zubaża kreowany wizerunek starości. Człowiek nie
jest bowiem tylko istotą biologiczną, społeczną czy jednostką statystyczną, ale także
twórcą kultury3 w otaczającej go rzeczywistości. Dla uściślenia można też dodać,
odwołując się do klasycznego już dzisiaj sformułowania Ernsta Cassirera, że człowiek jest animal symbolicum, a więc istotą wyposażoną w predyspozycje, pozwalające na wyrażanie świata poprzez formy symboliczne4. Znajduje to odzwierciedlenie w ujęciach filozoficznych, w których świat wypowiadany w różnych formach
staje się synonimem kultury, a bycie w świecie, „byciem — w — kulturze, wśród
tekstów”5. Fakt „zanurzenia” w obiektywnym systemie znaczeń, wartości i norm,
jakim jest kultura oraz jej język, uprawomocnia więc do akcentowania paradygmatu
starości — funkcji ontologicznej, usytuowanego w kontekście kulturowym, co jest
adekwatne do wiedzy o człowieku, także tym u kresu życia, zmagającym się z rwącym nurtem zdarzeń współczesnego mikro– i makro świata.

Starość w wybranych kategoriach wieku
Refleksje nad różnymi ujęciami czasu starości, podobnie jak słowa Jeana Améry’ego
przywołane w formie motta, skonfrontowane z wynikami badań własnych6, skłoniły mnie do namysłu nad zasadnością ujmowania fenomenu starości wyłącznie
w konwencji społeczno–ekonomicznej. Dominująca bowiem w niej kategoria wieku
społecznego, powszechnie uznanego kryterium, formułuje w odbiorze mentalnym
negatywny odbiór tego zjawiska. Zastrzeżenia wzbudza nie tyle posługiwanie się
tego rodzaju kwalifikacją, co skutek uboczny, jakim jest jednostronnie ukierunkowane rozstrzyganie o statusie jednostki. Nadaje ono kategorii wieku społecznego
3
Wgląd w kilkanaście spośród kilkuset definicji podających formułę pojęcia ‘kultura’, jednego z najbardziej wieloznacznych, wskazuje na ważkość postrzegania świata przez pryzmat
tego zjawiska. Przykładem jest chociażby socjologiczna definicja Antoniny Kłoskowskiej,
podkreślająca całościową integralność zjawiska ‘kultury’, obejmującą zachowania ludzi,
interakcje, obecność wspólnych wzorów oraz wytwory zachowań (A. Kłoskowska, Kultura
masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 40). We współczesnych orientacjach teoretyczno–
metodologicznych antropologii kulturowej (określanej mianem etnonauki) ‘kultura’ danej
społeczności ujmowana jest „jako zespół swoistych przekonań [...] pewnego rodzaju wiedza
czy kompetencja” jej empirycznymi przejawami są zachowania i wytwory (A. Pałubicka, Kultura symboliczna, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, s. 205). Natomiast w nawiązaniu do aspektu symboliczności ‘kultury’, którego
egzemplifikacje podaję w tekście, wyjaśniam, iż ‘symboliczność’ w ujęciu etnologicznym dotyczy niematerialności jej elementów („znaków”, „wartości”), tworzących te elementy i mających być przedmiotami lub aktami ludzkiego zachowania, materialnymi — jako korelaty
postaw i znaczeń. Zob. ibidem, s. 206.
4
Por. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa
1998.
5
I. Topp, Człowiek jako symbol, [w:] Kultura a jednostka ludzka, red. S. Pietraszko, seria: Acta
Universitatis Wratislaviensis, No 1830, Prace Kulturoznawcze, t. 5, Wrocław 1995, s. 161.
6
W analizie prezentowanego materiału wykorzystuję przede wszystkim dane faktograficzne
z badań prowadzonych przeze mnie w ramach projektu badawczego nr 2 H01H 061 25 realizowanego w latach 2003–2005 we wsiach karpackich Beskidu Śląskiego i Podhala, uzupełnione literaturą przedmiotu.
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charakter stygmatyzujący, niewystępujący w zaproponowanej przeze mnie kategorii opozycyjnej, jaką jest wiek kulturowy. Zarysowane poniżej ogólne różnice
występujące w sposobie ujmowania zjawiska starości przez obie kategorie rzutują
w moim przeświadczeniu na formułowany na ich podstawie paradygmat.
Pojęcie wieku społecznego desygnuje starość jednoznacznie, przyporządkowując jednostki kryteriom ustanowionym w ramach obowiązującej polityki społecznej. Jakkolwiek jest to umotywowane koniecznością wyznaczenia granicy aktywności zawodowej, regulującej prawo do otrzymywania świadczeń społecznych, to
równocześnie skutkuje marginalizacją społeczną7. W takim rozumieniu człowiek
stary, zaklasyfikowany społecznie, zostaje osądzony przez innych jako jednostka
nieposiadająca już żadnego potencjału, jak zauważa Jean Améry8. Ocena społeczna
znajdująca usprawiedliwienie wydanego „wyroku skazującego”, determinowanego
wiekiem metrykalnym — nadrzędną przyczynowością starości — równoznaczna
jest z nieprzydatnością społeczną. Proces starzenia się i starość warunkowana genetycznie przebiega niejednorodnie u jednostek, które uznane społecznie za niezdatne
do pracy, mogą jednak aktywizować swoje kompetencje w tej samej lub w innej roli
społecznej. Eksponowanie jednak skutków starzejącego się organizmu w okresie
niestabilności polityczno–ekonomicznej, rodzącej nowe zjawiska społeczne i kulturowe (różnorodność form i treści przekazów, różnicowanie systemów wartości,
komercjalizacja życia, przemiany obyczajów, alternatywne ruchy religijne, osłabienie więzi społecznych), prowadzi nieuchronnie do powielania i utrwalania stereotypów9, pogłębiania ostracyzmu wobec ludzi starych, a nawet przejawów ageizmu.
Sprzyja temu również powierzchowna rejestracja oznak zewnętrznych niekonweniujących z kultem młodości, a więc dynamiką życia, przedsiębiorczością, sprawnością fizyczną. Percepcja starości dokonywana wyłącznie przez pryzmat zakodowanego w świadomości nieuchronnego, destrukcyjnego oddziaływania czasu na
organizm ludzki czy oglądu zewnętrznego nie jest satysfakcjonująca dla jednostki
i nie dostarcza pełnego rozpoznania fenomenu.
Interpretacja starości w ujęciu wieku kulturowego, niepokrywającego się z wiekiem społecznym, zmienia optykę odbioru tej fazy życia w postrzeganiu zmysłowym,
które określam jako pogłębione. Spojrzenie takie jest możliwe dzięki rozpoznaniu
kodu kulturowego ukrytego i jawnego, reprezentującego dziedzictwo grupy, wspólnoty, społeczeństwa. Zapisane w nim komunikaty kulturowe są m.in. symbolicznymi wyznacznikami i rejestratorami różnicujących się ról i statusów jednostki na
przestrzeni jej życia, uzewnętrznianymi w sytuacjach rytualnych, obrzędowych i co7

W kontekście uregulowań prawnych z 1990 r., dotyczących nowelizacji dawnej ustawy
o opiece społecznej (z 1923), czynnikiem pogłębiającym niekorzystny odbiór ludzi starych
(emerytów, rencistów), oprócz naznaczenia społecznego, jest automatyczne kojarzenie tej
grupy ludzi z nowymi klientami pomocy społecznej (bezrobotnymi, bezdomnymi, narkomanami), którzy pojawili się w okresie transformacji społeczno–ustrojowej, zob. B. Synak, Sytuacja społeczna ludzi starych w warunkach współczesnych zmian kulturowych i ustrojowych, [w:] Seniorzy w polskim społeczeństwie, „Konferencje i Seminaria. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu” 2000, 4 (32), s. 47.
8
J. Améry, op. cit., s. 71.
9
Problematykę socjoetycznego spojrzenia na ludzi starych przez pryzmat akcentowanych,
dominujących, negatywnych cech, postaw i zachowań, formujących stereotyp, przedstawia
analityczny artykuł Jarosława Barańskiego, zob. idem, Czy starość jest umieraniem? Uwagi do
socjoetyki spojrzenia na ludzi starych, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2007, t. 11, s. 87–92.
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dziennych. Rozpoznawalne przez członków określonej wspólnoty stanowią czytelne
wskazanie przynależności jednostki do właściwej kategorii wieku. Akcentują ponadto
fakt — pomijany w ujęciu wieku społecznego — że starość jest również wykładnikiem
identyfikacji kulturowej i tożsamości jednostki w takim samym stopniu jak w poprzednich fazach rozwoju osobniczego. Oznacza to, według Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna, że na ukonstytuowany przez jednostkę świat składa się wielość
rzeczywistości kreowanych w ciągu jej życia. Proces ten dokonuje się poprzez wpisanie na różnych etapach biografii nadanych jednostce kwalifikacji, zgodnych zarówno
z wyznacznikami społecznymi, jak i kulturowymi parametrami taksonomicznymi.
Wytyczają one subiektywne postrzeganie doświadczenia życiowego i ustanawiają
hierarchie percepcji jej tożsamości10. Nie są to wartości constans; podlegają przeobrażeniom cywilizacyjnym, wymuszającym na jednostce zmiany w zakresie redefinicji
własnego świata, przyjęcia postawy wobec nowych wartości i znaczeń, znalezienia
swojego miejsca w nowej rzeczywistości. W schyłkowej fazie życia znaczenie kluczowe ma wytyczenie takiej drogi, która będzie konweniowała z wypracowaną przez
jednostkę lub nadaną jej nową pozycją w rodzinie lub w grupie społecznej, uwzględniającą wzajemne potrzeby i oczekiwania jej samej i środowiska, w którym żyje.
W kontekście zasygnalizowanych spostrzeżeń różnicujących omawiane opozycyjne kategorie wieku (społecznego, kulturowego) fundamentalne staje się — przy
rozpatrywaniu fenomenu starości — uwzględnienie włączonych do analizy determinantów kulturowych. Słuszność takiego stanowiska potwierdza także koncepcja
poszczególnych faz cyklu życiowego autorstwa Erika Homburgera Eriksona, poddana szczegółowej analizie w studium Lecha Witkowskiego11. Istotną dla dalszego,
płynnego funkcjonowania jednostki jest poczucie spójności i spełnienia (kategoria
„integralności” życiowej), wyrażające się w znaczącej dla niej dominującej potrzebie
egzystencjalnej i zadaniowej. Uzasadnia ją nasilająca się w okresie starości niemoc
wobec postępującej inwolucji organizmu, zakłócająca dotychczasową homeostazę.
Stan taki rodzi wzmożoną potrzebę zaznaczenia swojej obecności poprzez zachowanie jakiejś funkcji, odgrywanie roli, gwarantujące minimum współuczestnictwa
w społeczeństwie i rodzinie. Pomyślna jej realizacja dopełnia cykl życia, bez poczucia rozpaczy, stagnacji, „życiowej martwoty” czy wykorzenienia12. Nakładające
się na ten okres życia niespodziewane, niekiedy gwałtowne zakłócenia zewnętrzne,
uderzają przede wszystkim w ludzi starych, którzy przeżyli swoje życie w określonym porządku społeczno–kulturowym, nadającym sens ich egzystencji i zapewniającym poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Odzyskanie stabilizacji w rzeczywistości czasu przemian oraz podejmowanie działań, zmierzających w kierunku
utrzymania statusu oraz pełnienia funkcji znaczącej, jest jednak możliwe. Wskazuje na to podejście mieszkańców społeczności lokalnych, traktujących starość jako
„zadanie” otwierające nowy rozdział życia, które nie kończy się z przekroczeniem
granicy społecznego wieku emerytalnego. Charakteryzująca go aktywność sprowadza się do zadań kontynuowanych przez jednostkę lub podejmowania innych form
działania na tych samych lub na innych płaszczyznach życia. Reakcje tego rodzaju
są naturalnym następstwem podstawowych zasad społeczno–kulturowego bycia
10

P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł.
J. Niżnik, Warszawa 2010, s. 141, 146, 148.
11
L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Kraków
2004.
12
Ibidem, s. 147–150.
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jednostki, która jak każda inna, pomijając przypadki patologiczne, żyje w otaczającym ją środowisku ludzkim. Owo środowisko, złożone z zorganizowanych grup
jednostek, takich jak społeczeństwa, sytuuje ją wśród szczególnego rodzaju egzystencji, charakterystycznej dla danej grupy, czyli kultury. Zatem uwikłanie jednostki w sieć zależności kulturowych, wynikających z oddziaływania wzajemnego między jednostką a otoczeniem formuje — jak podkreśla Ralph Linton — większość
jej wzorów zachowania i niekiedy głęboko zakorzenionych relacji emocjonalnych13.
Ich zróżnicowanie oraz formy uczestnictwa (role, funkcje, zadania) we wspólnocie
determinowane płcią i wiekiem, zawierają w sobie wiele istotnych komunikatów
kulturowych: znaki, symbole, wartości, postawy. Wskazując na rodzaj przynależności w danej fazie życia, ustanawiają one w konsekwencji, wyrażaną przez interakcje, pozycję i status jednostki w rodzinie, grupie, wspólnocie czy społeczności.
Dostarczają wzorców zaopatrzonych w prawa i obowiązki adekwatne z preferowanym w danym okresie historycznym modelem bycia zgodnym z kategorią wieku,
warunkowanym ekonomią i strategią egzystencji społecznej.
Starość nie jest więc tylko i wyłącznie okresem życia kojarzonym z „czasem
sztywniejących stawów i chwytania się wszelkich poręczy [...] zanikających sił”14.
Fakt ten dostrzegali już ludzie w starożytności, a ich spostrzeżenia mające charakter ponadczasowy oraz ukazane walory tej fazy życia, mogą być inspirujące15. Koncentrowanie się więc na destrukcji psychofizycznej organizmu ludzkiego ogranicza
horyzont poznawalności fenomenu, złożonego z wielości i różnorodności starości
indywidualnych.
Prezentowany tekst stanowi próbę przybliżenia zjawiska starości wiejskiej,
kształtowanego przez kulturowe paradygmaty fenomenu charakterystyczne dla lokalności, a więc niewielkiej wspólnoty (tradycyjnej i współczesnej). Wskazują one,
że rozważania nad obrazem starości z perspektywy kulturowej, a więc uwzględniającej kryteria odmienne niż przyjmowane przy określaniu wieku społecznego,
ustanawiają szerszą perspektywę widzenia tego okresu życia, determinowanego
wielością aspektów, w tym kwestiami światopoglądowymi, regionalnymi i społecznymi. Pozwala to na inne „odczytanie” tego fenomenu oraz na spojrzenie na ów
etap życia, uwarunkowany specyfiką wspólnoty, wynikającą z modelu życia wiejskiego utrwalanego od pokoleń.

Semantyka starości w lokalnej społeczności tradycyjnej16
Starość — zjawisko z pozoru fizjologiczno–demograficzne jest stałym segmentem
procesu społeczno–kulturowego, wpisującym się w hermeneutyczne ramy szeroko
13

R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska–Kania, Warszawa 1975, s. 23.
S. Schönfeldt, Lata, które nam pozostały. Myśli o starości, przeł. E. Sujak, Warszawa 2000, s. 10.
15
Przykładem tu jest chociażby filozofia życia w starości prezentowana przez Cycerona, której wykładnia sprowadza się do wykazania potencjalnej, aktywnej egzystencji, uzasadnionej
wnioskiem, że „rzeczy [...] prawdziwie wielkich nie dokonuje się siłą fizyczną, szybkością czy
zręcznością — wymagają one rozwagi i poważnej, dojrzałej decyzji. A starość zwykle posiada
te właśnie zalety. Wzrastają one raczej, a nie maleją z upływem czasu”, cyt. za Cyceron, Katon
Starszy o starości, [w:] Cyceron, Plutarch, Pochwała starości, przeł. Z. Cierniakowa, Warszawa
1996, s. 36.
16
W znaczeniu typologicznym (kategoryzującym), traktującym „behawioryzm tradycyjny”
stanowiący element współczesności jako pewien wybór, a zarazem ciągłość postaw i zachowań, kultywowanych przede wszystkim przez generację ludzi starszych.
14
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pojętej kultury17. Wskazują na to konstytuujące ten fenomen wyróżniki semiotyczne,
aksjo–normatywne i funkcjonalne, których reprezentacje najdłużej zachowały się
w niewielkich społecznościach lokalnych. W okresie międzywojennym desygnaty
będące spuścizną dziedzictwa kulturowego, kreowane i dziedziczone przez pokolenia, były reprezentatywne dla światopoglądu wiejskiego, opartego na filozofii ludowej, łączącej elementy synkretyzmu chrześcijańsko–magicznego z rzeczywistością
zastaną i przetwarzaną. Poświadczają je reliktowe formy pozawerbalne i werbalne
funkcjonujące i/lub zachowane wyłącznie w przekazach transmisji kulturowej (co
najmniej do lat 80. XX w.). Ich obecność będąca fragmentaryczną już dokumentacją
przeszłości, dla ludzi starych jest przede wszystkim żywą pamięcią życia, do którego często powracają u kresu swojej wędrówki. Istotę owych retrospekcji starczych
celnie wyraził Sławomir Mrożek, pisząc, iż „ojczyzną ludzi starych jest nie tyle miejsce, ile czas miniony, ojczyzną uniwersalną, ponad granicami”18.

Aspekt metafizyczny
Wyniki analizy materiału faktograficznego dowodzą ambiwalentnego postrzegania
przez mieszkańców wsi fenomenu starości, ujmowanego w dwóch przeciwstawnych
wymiarach: metafizycznym i realnym. Ten pierwszy uzasadniały wyobrażeniowe
konsekwencje uwarunkowań biologicznych, kształtujące mediacyjne pojęcie czasu starości; ten drugi — społeczno–kulturowy system funkcjonowania wspólnoty. Zaznaczyć należy w tym miejscu, iż zawarte w warstwie ideacyjnej elementy o konotacjach
negatywnych, wchodzące w skład wyobrażeń lokalnych, tworzyły jedynie margines
postaw, współistniejący wszakże z pozytywnym na ogół odbiorem ludzi starych.
Starość rozpatrywana w kontekście kulturowym, ujawniając źródła wieloznaczności fenomenu, umożliwia jego ogląd na różnych płaszczyznach poznawczych.
Jedną z nich jest semantyka metafizyczna starości, która znajduje wyjaśnienie i uzasadnienie w rzadko spotykanej dawniej długości życia19 oraz magicznej, ludowej
interpretacji destrukcyjnego oddziaływania czasu na organizm ludzki. Wkraczanie
w okres starości, sygnujące nową jakość życia, pociągało za sobą inne niż dotychczas usytuowanie jednostki w hierarchicznej strukturze rodziny i społeczności. Odmienność statusowa determinowana fizjologią organizmu dotyczyła utraty mocy

17
Ernst Cassirer (idem, op. cit.), uwydatniając w swoich rozważaniach filozoficznych funkcjonalny charakter kultury — określonej całości, będącej procesem ludzkiej aktywności, zwraca
uwagę na formy tego rodzaju działania. Wyrażają się one w tworzeniu świata symbolicznego
przez język, mit, religię, sztukę, naukę — „narzędzia ducha ludzkiego”, jak to określa Alina
Motycka, zob. eadem, Człowiek wewnętrzny a epistéme, Warszawa 2010, s. 145–146.
18
S. Mrożek, Emigracja, „Gazeta Wyborcza” 17–18.11.2001, s. 22.
19
W minionych wiekach, jak zauważa Kazimierz Dobrowolski, naturalna selekcja, czynniki
konstytucyjne, jak i warunki życia były przyczyną, dla której niewielu dożywało późnych
lat starości (zgony przypadały na okres dzieciństwa i młodości oraz powyżej 70. roku życia),
zob. idem, Włościańskie rozporządzenia ostatniej woli Podhalu w XVII i XVIII wieku, [w:] Studia
Podhalańskie oraz Bibliografia pasterstwa Tatr i Podhala, oprac. W. Antoniewicz, K. Dobrowolski,
W. H. Paryski, seria: Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala, t. 8, Wrocław 1970, s. 225. W światopoglądzie wiejskim osiągnięcie wieku starczego było ewenementem kojarzonym jednoznacznie ze sprawstwem ingerujących sił nadprzyrodzonych. Myślenie takie, nieobce w innych
kulturach, stanowiło o tym, że ludziom starym powierzano funkcje magiczne: byli kapłanami, szamanami, znachorami, czarownikami, zob. U. Lehr, Oblicza starości, „Etnografia Polski”
47, 2003, z. 1–2, s. 75.
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płodności, zawieszenia seksualności, uzewnętrzniających się skutków przemijalności, rozpadu i nieuniknionego zmierzania ku śmierci. Taki „stan”, wymykający się
podziałom taksonomicznym rządzącym światem człowieka, wśród których podstawowe opozycje stanowiły płcie, Joseph Campbell nazywa „Rajskim Ogrodem Bezczasowości”, utożsamiającym jedność i harmonijność20.
Tego rodzaju unifikacja osobnicza zapoczątkowywała w okresie starości, jak
wierzono, otwarcie duchowe na sprawy innego świata, którego wyrazem było powracanie do przesłanek rozumowania pierwotnego i mitycznego, a także do pogłębionej religijności. Człowiek stary, zmierzający ku kresowi życia, czy już stojący na
granicy przejścia, znajdował się — zgodnie z myśleniem magicznym — w przestrzeni rozdzielającej świat żywych od umarłych, przestrzeni tylko jemu dostępnej.
Usytuowany blisko sacrum pozyskiwał rzekomo zdolność szczególnego rodzaju wyczulenia na zjawiska z pogranicza tego i tamtego świata. Nabywał więc — przez
swój wiek — szczególnych kompetencji mediacyjnych, pozwalających na funkcjonowanie w sferze działań wykraczających poza możliwości młodszych generacji.
Niezwykłość czasu starości, okresu transcendencji, uwidaczniają ludowe wątki
eschatologiczne (motyw dziada–Boga)21 oraz skontaminowane wierzenia chrześcijańskie, zawierające pierwiastki pogańskie (motyw dziada — bóstwa opiekuńczego, antenata)22. Stanowią one podstawę kulturowych wyobrażeń na temat
nadprzyrodzonych możliwości sprawczych człowieka starego. W konwencji metafizycznej reprezentacją, a nawet archetypem, tak odbieranej postaci jest osoba dziada wiejskiego, pozostającego w przestrzeni „obcej”, nieznanej: poza granicą wsi
i na zewnątrz społeczności lokalnej. Stygmatyzowany fizycznie i/lub psychicznie,
uznawany był jednakże za „osobistość religijną”, jak to formułują William I. Thomas i Florian Znaniecki23. Przypisywane tej postaci cechy uprawomocniały ją do
20

Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, red. B. S. Flowers, przeł. I. Kania,
Kraków 2004, s. 85, 87.
21
Podczas jednej ze swych wędrówek dziad–Chrystus w zamian za obietnicę cotygodniowego nakarmienia i przenocowania żebraka, obdarował ludzi światłem, zob. D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wrocław 1992, s. 130. Odzwierciedleniem
powszechności tej przypowieści oraz przekonania mieszkańców wsi o jej prawdziwości są
liczne wypowiedzi potwierdzające zasadę goszczenia dziadów, mimo częstej biedy i głodu
nawet w sytuacjach krańcowych, gdy potrawa ofiarowana dziadowi była jedynym posiłkiem przeznaczonym dla dzieci, zob. U. Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu
Śląskiego i Podhala, seria: Biblioteka Etnografii Polskiej, nr 57, red. tomu M. Drozd–Piasecka,
J. Kowalska, Warszawa 2007, s. 108–109.
22
Przyjęte założenie o pierwotnym, nadprzyrodzonym pojmowaniu postaci dziada wywodzonego od antenata, uzasadniają zawarte w materiałach faktograficznych opisy zachowania
mieszkańców wsi wobec ubogich, nawiązujące do kultu przodków. Są to np. tzw. boże obiady,
żywe w tradycji przełomu XIX i XX w. elementy tradycyjnej obrzędowości pogańskiej skontaminowane z obchodami tzw. Dnia Zadusznego czy widoczne przeżytki wierzeń manistycznych
w rytuałach wieczerzy wigilijnej: werbalizowane zapraszanie do wieczerzy „dziadka”, a także
zachowane do czasów obecnych pozostawianie pustego talerza. Związek między pojęciem dziada a duchem zmarłego antenata poświadcza również nazwa demona opiekuńczego zwanego
„ubożem” albo „dziadem” czy też jego wyobrażona postać — kukła słomiana obecna na dawnym weselu, zob. U. Lehr, Wizerunki żebracze w kulturze polskiej. Od misji do gry, [w:] Etnologiczne
i antropologiczne obrazy świata — konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi
Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. H. Rusek, A. Pieńczak, Katowice 2011, s. 315–316.
23
W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1: Organizacja grupy pierwotnej,
przeł. M. Metelska, Warszawa 1976, s. 272.
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obecności podczas les rites des passages, jak i uzasadniały powierzanie jej funkcji
w ceremoniach rytualnych oraz w sytuacjach wymagających magicznego odwrócenia rzeczywistości. Dziad uczestniczył w obrzędach pogrzebowych od ablucji
przez ubieranie zmarłego, czuwanie, odmawianie modlitw i śpiewanie pieśni aż do
stypy. Jako łącznik ze światem pozagrobowym zastępował parze młodych zmarłych rodziców, wybierany był na ojca chrzestnego, gdy w rodzinie umierały kolejne
niemowlęta, modlił się nad dzieckiem przyniesionym ze chrztu. Dziad traktowany
jako przewodnik duchowy przeprowadzał bezpiecznie parę młodych i cały orszak
weselny przez fazę graniczną rytuału weselnego w przestrzeni sacrofanum, jaką
była droga z kościoła do domu weselnego.
W światopoglądzie ludowym podstawę oceny o konotacji negatywnej, dotyczącej
głównie starszych kobiet, formowały na ogół determinanty fizjologiczne. Wygaśnięcie zdolności rozrodczych było jednoznacznym wskaźnikiem przemawiającym za
niekorzystnym oddziaływaniem magicznym, w rozumieniu przeniesienia i udzielania się takiego stanu, wręcz uniemożliwiającego wegetację roślin. Przykładem są
powszechne kiedyś zakazy dotyczące wykonywania pewnych czynności polowych
(np. siania ziarna, sadzenia, kiszenia kapusty), a nawet obecności podczas tego rodzaju prac kobiet, znajdujących się w okresie menopauzy. Hybrydyczność statusu
starości odzwierciedlona w ujemnym postrzeganiu kobiet jest również widoczna
w pomawianiu niektórych z nich o praktykowanie czarów skierowanych przeciwko
członkom wspólnoty24 lub w wersjach bardziej złagodzonych traktowaniu ich jako
omenu, uosobionego nieszczęścia. Pozostałości przekonań o niekorzystnym wpływie starości na otoczenie obecne były jeszcze w latach 80. i 90. XX w. wśród niektórych mieszkańców wsi. Ich egzemplifikacją są wypowiedzi potwierdzające, że
przyjście starszej kobiety w wigilię Bożego Narodzenia jest złym znakiem, niewróżącym pomyślności w nadchodzącym roku. Podobne przeświadczenia dotyczyły
spotkania na drodze starej kobiety pierwszego dnia Nowego Roku.

Kulturowo–społeczne domeny funkcjonalne
Starość, która zgodnie z kanonem tradycji ludowej pozwalała człowiekowi istnieć
„na pograniczu” światów: ludzkiego, w którym liczyło się doświadczanie codzienności oraz „tamtego”, z którego emanowała wszelka niedostępna siła konieczna dla
życia na ziemi, była również okresem pełnienia określonych zadań we wspólnocie
lokalnej. Wyznaczała je kompetencja kulturowa, a taką posiadali seniorzy z racji
swojego wieku, zorientowani w przebiegu ceremonii i rytuałów, których nie tylko
byli wykonawcami, ale też stali na straży poprawnej ich realizacji. Do nich należało
prowadzenie ceremonii obrzędowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa obyczajowego oraz odpowiednią procedurą religijno–magiczną. Brali czynny
udział w ceremoniach związanych z cyklem życia (narodziny, wesele, śmierć), służąc wiedzą i doświadczeniem. Byli, jak to określa Anna Zadrożyńska „celebransami
obrzędów”. Znaczące funkcje w zakresie obrzędowości rodzinnej pełnili: akuszerka
wiejska (babica)25, swatka, starostowie, seniorzy występujący podczas uroczystości
24

W ludowych wierzeniach w świat nadzmysłowy postać starej kobiety nadawano personifikacjom istot demonicznych (np. dziwożonom, południcom, mamunom), występującym
w wielu wątkach wierzeniowych.
25
Szczególna była jej rola w akcie recepcyjnym, o czym piszę w kontekście obrzędowości
narodzinowej, zob. U. Lehr, Magia czasu narodzin, [w:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnolo-
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weselnych w roli doradców, ekspertów i nauczycieli folkloru, osoby dokonujące
podstawowych czynności wokół ciała przygotowywanego do pochówku. Główne
role w praktykach inicjacyjnych (rozpoczęcie orania, siewu) dotyczących prac gospodarskich powierzano najstarszemu mężczyźnie w rodzinie, a w cyklu obrzędowości dorocznej inicjował on czas świętowania Bożego Narodzenia przez wniesienie do izby snopka zboża przed wieczerzą wigilijną.
Poza wymienionymi formami aktywności kulturowej ludzi starych, ich uczestnictwo w życiu społecznym wspólnoty uwidaczniały także zajęcia zwyczajowe, praktyki, usługi oraz działania o różnym charakterze. Pełnione w nich funkcje z wyboru
wspólnoty (baca–guślarz) lub podejmowane samorzutnie, np. praktyki magicznego
zabezpieczania pól uprawnych przed klęskami atmosferycznymi (ujec–płanetnik),
leczenie ludzi (znachorka–zielarka, naprawiacz), prowadzenie orszaku pogrzebowego czy kulturotwórcza funkcja gawędziarza, wpisywały się w codzienność egzystencji mieszkańców dawnej wsi26. Działania powyższe opierały się na długoletnim
doświadczeniu, zainteresowaniach osobistych, wiedzy na temat właściwości leczniczych roślin, talencie czy samorodnym darze oraz na przekazach przenoszonych
z pokolenia na pokolenie. Racjonalność praktyk i zabiegów często przeplatała się
z wykonywanymi przy ich okazji czynnościami magicznymi i magiczno–religijnymi z udziałem rekwizytów przedmiotowych i roślinnych. Niemniej jednak, efekty owych działań, choć nie zawsze pozytywne, oceniano jako pożądane, a ludzie
spełniający tego rodzaju usługi dla ludności cieszyli się poważaniem i szacunkiem,
o czym świadczy sytuowanie ich na pozycjach uprzywilejowanych. Przykładem jest
powierzanie bacy, nieodgrywającemu już dawnej roli, funkcji obrzędowej, do której
należało odmówienie specjalnej modlitwy, rozpoczynającej największe i najważniejsze święto owczarskie27. Wyrazem szczególnego uznania było obdarzenie go również
przywilejem rozpoczęcia „na szałasie” pierwszego tańca zwanego „łowięziokiem”28.

Aspekty wizualne starości
Starość jako kulturową kategorię wieku wyróżnianą pozytywnie uwidaczniają znaki niewerbalne, stanowiące jej desygnat. Przykładów dostarcza tu analiza formalna
„stroju” ludowego, wskazująca, iż obowiązujące normy w dziedzinie żeńskich i męskich ubiorów oraz ich zdobienia regulowały zasady posługiwania się tym elementem kultury zgodnie z wiekiem, pozycją, statusem i wyznaniem29, przez nadaną mu
funkcję znaku30.

giczne, red. J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki, seria: Biblioteka Etnografii Polskiej, t. 56,
Warszawa 2003, s. 151–164.
26
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 101–115.
27
Odbywało się ono w zależności od pogody w okresie pomiędzy 24 kwietnia (św. Jerzego)
a 25 maja, ale musiało zakończyć się w dniu św. Urbana (ibidem, s. 104).
28
Ibidem.
29
Różnice w stroju podkreślające odmienność wyznania występowały np. w Wiśle czy
w Brennej, gdzie bogatszy strój cieszyński (zwany wałaskim) noszony przez protestantów
odróżniał ich od skromniejszego stroju katolików. Natomiast we wsiach Beskidu Śląskiego,
zamieszkałych również przez wyznawców obu wyznań, tzw. śląski strój góralski był taki sam
(U. Lehr, Czy katolik i ewangelik mogą być „braćmi”?, „Etnografia Polska” 53, 2009, z. 1–2, s. 54).
30
P. Bogatyriew, Semiotyka kultury ludowej, oprac. M. R. Mayenowa, Warszawa 1975, s. 26–96;
A. Zadrożyńska, Targowisko różności. Spojrzenie na kulturę współczesną, Warszawa 2001, s. 118–
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W semiotycznym „czytaniu” stroju starość, będąca przedłużeniem okresu dojrzałego, zainicjowanego rytuałem oczepin31, sygnowana jest wielorako zmieniającymi się wraz z upływem lat elementami ubioru, sposobami ich noszenia i kolorystyką32. W tradycyjnym stroju dominowało sukcesywne przechodzenie do tonacji
ciemniejszych, sygnalizujących wygasanie funkcji kulturowych ludzi starych33.
Proces starzenia się człowieka ujawniała również widoczna eliminacja bogactwa
zdobień i barw haftu na koszulach męskich. Charakteryzuje go ciemna barwa nici
(brąz, czerń) w przeciwieństwie do bogatego wyszycia nićmi czerwonymi koszul
noszonych przez młodych mężczyzn. Wskazywały na to również sposoby wiązania chustki na głowie przez kobiety starsze: młodsze mężatki zawiązywały końce
chustki na tzw. klepocz (z tyłu głowy), kobiety starsze (na ogół będące już babciami) wiązały z kolei chustkę „pod kark”, czyli z przodu. Starsze kobiety zakładały też serdaki w miejsce noszonych w młodości gorsetów. Strój lub jego elementy
najdłużej noszone przez generację ludzi starych uczyniły zeń niewerbalny „znak
starości”34. Zależności ujawniające rodzaj noszonego stroju od wieku potwierdza
jednoznacznie komentarz mieszkanki wsi dotyczący wiązania chustki: „młodsze
pod karkiem to już nie chciały iść, bo to tak wyglądała, jak stara babka”35.
Wizualnym wyznacznikiem wieku była również fryzura, która ulegała modyfikacji
wraz ze zmianą stanu cywilnego, co dotyczyło głównie kobiet. Włosy zaplecione do
ceremonii ślubnej w jeden warkocz, skręcony koliście i upięty z tyłu głowy, kobiety zamężne nosiły do końca życia. Obecnie tego rodzaju uczesanie wyróżnia kobiety starsze,
hołdujące tradycji, choć niektóre z nich obcinają włosy, a nawet je farbują, by ukryć siwiznę. Siwiejące włosy nie były dawniej uważane za wyróżnik o konotacji negatywnej, ale
zgodną z naturą oznaką starości, zobowiązującą do okazywania należnych względów.
Tego rodzaju sposób myślenia ludzi starszych sprawia, że kobiety idące z duchem czasu

119; Z. Żygulski, Somatyczne i semiotyczne uwarunkowania mody ubiorów, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 22, 1974, nr 1, s. 110.
31
Istota tego zwyczaju sprowadzała się do nakrycia głowy młodej mężatki, co w czasach
wczesnopiastowskich było jednoznacznym znakiem określającym kobietę zamężną, starszą lub taką, która przekroczyła wiek zamążpójścia (S. Trawkowski, Ubiór i pielęgnacja ciała, [w:] Kultura Polski średniowiecznej X–XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 94). Dla
wspólnoty lokalnej był to najważniejszy fragment obrzędu weselnego, następujący po ślubie
kościelnym, podczas którego panna młoda zostaje przyjęta do grona mężatek w symbolicznym akcie zdejmowania wianka przez starościnę i zakładania chustki (Podhale) lub czepca
i chustki w zależności od zwyczajów lokalnych (Beskid Śląski).
32
Szerzej na temat form komunikacji pozawerbalnej, w tym ubioru, zob. U. Lehr, U schyłku
życia..., s. 78–101.
33
Wyjaśnienie przyczyn preferowania przez osoby starsze kolorów stonowanych sprowadza
się według badaczy symboliki barw do stwierdzenia, że wybór ten wynikał z „niepisanego
prawa” przynależności bogactwa kolorystyki nieżonatym i młodym. Barwy jaskrawe były
swoistym wyróżnikiem wabiącym i ułatwiającym znalezienie partnera, zob. R. Gross, Dlaczego czerwień jest barwą miłości?, przeł. A. Porębska, Warszawa 1990, s. 174–175.
34
W uzupełnieniu dodam, iż ludzie starzy, będący w posiadaniu stroju lub jego elementów,
życzą sobie być w nim pochowani, zob. U. Lehr, U schyłku życia..., s. 88.
35
Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie (dalej cyt. IAE PAN Kraków),
Archiwum Prac Etnograficznych (dalej cyt. APE), Archiwalia (dalej cyt. Arch.), sygn. I/1 —
Istebna (Beskid Śląski), nr inw. 1831/2004.
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i decydujące się na ukrycie swojego wieku, spotykają się niekiedy ze złośliwą uwagą
w rodzaju: „ona się ciesy, ze jesce młodo, a tu jus śmierć koło niej krąży”36.
Styl męskiego uczesania przeszedł większą metamorfozę niż fryzura damska.
W połowie XIX w. starzy gazdowie podhalańscy nie tylko nie obcinali włosów, ale
spadające im na ramiona pasemka zawiązywali w supełki lub zaplatali w warkocze37. Mniej więcej do II wojny światowej włosy sięgające do ramion charakteryzowały ludzi starych. Po wojnie moda strzyżenia na krótko objęła w zasadzie wszystkie kategorie wiekowe38.
Wizualne i pozawerbalne wyróżniki nie wykazywały cech stygmatyzujących,
wręcz przeciwnie, można zaryzykować twierdzenie, że nobilitowały ludzi starszych
jako zasługujących na szacunek ze względu na długość przeżytych lat i wiążące się
z tym doświadczenie, kompetencje i mądrość życiową. W hierarchii społeczności
lokalnej stanowiły kulturowe uporządkowanie przynależności jednostki do określonej kategorii wieku, z którą łączyły się prawa, obowiązki i przywileje determinowane wartościami przyjętymi i dziedziczonymi przez wspólnotę od pokoleń. Normalizowały relacje między jednostkami wywodzącymi się z różnych kategorii wieku,
zapewniając ład społeczny.

Aspekty aksjologiczne
Tradycyjna struktura społeczno–kulturowa wyposażona była w „narzędzia kulturowe”, a wśród nich właściwe określonej wspólnocie akty tetyczne, regulujące
i zarazem służące poprawności relacji interpersonalnych, w tym międzygeneracyjnych39, według porządku ustalonego od pokoleń.
W systemie aksjo–normatywnym wzory postaw determinowane wiekiem uzewnętrznia — na płaszczyźnie społeczności lokalnej — komunikacja werbalna, ściślej
konwenans wiejski40. Wskazywał on na formy zwracania się do ludzi starszych, którymi było dawniej tzw. trojenie (z użyciem zaimka „oni”) lub dwojenie („wy”)41 z dodaniem zwrotu „matka” (babcia) między osobami starszymi, niebędącymi równolatkami. Tradycyjne zwroty uzupełniały formy obowiązujące dzieci w stosunku do
osób starszych niespokrewnionych, do których należały, będące do dzisiaj w użyciu

36

IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/1 — Małe Ciche (Podhale), nr inw. 1821/2003.
J. S. Bystroń, Etnografia Polski, Poznań 1947, s. 211.
38
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 91.
39
Interesujących przykładów dostarczają w tym kontekście materiały zgromadzone przez Jana
Świętka wśród ludu nadrabskiego, pochodzące z końca XIX w. Pisze on m.in., że za „obelżywe
lub przynoszące ujmę” uważano, „gdy starszym się nie ustąpi z drogi”, „gdy wobec starszych
gani się czasy dawne, a zachwala nowsze”, jeśli starszym „przerywają [...] mowę lub w ich
obecności wszczynają kłótnie i sprzeczki”, „gdy ich napomnienia, przestrogi i nauki przyjmują
z lekceważeniem lub dla postawienia na swoim”, używają podniesionego głosu, „ciskają się
tj. posługują się różnymi ruchami i pięścią w stół uderzają”, „gdy wdają się z nimi w formalną
sprzeczkę i kłócą się ząb za ząb”, „gdy wyśmiewa się starszych, w różny sposób im się dokucza lub naśladuje ich ruchy”, cyt. za J. Świętek, Zwyczaje i pojęcia prawne ludu nadrabskiego,
„Materiały Antropologiczno–Archeologiczne i Etnograficzne” 2, 1897, s. 281–282.
40
Z. Szromba–Rysowa, Współczesny konwenans górali podhalańskich, [w:] Ogród spustoszony.
Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, W. Kołodziej, Kraków–
Kielce 1995, s. 65–71.; U. Lehr, U schyłku życia..., s. 75–78.
41
Tego rodzaju forma używana jeszcze do dzisiaj przez niektóre starsze osoby, uważana była
i jest powszechnie za stosowny zwrot grzecznościowy w stosunku do obcych.
37
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określenia takie jak: swok, ujec, ciotka. Podtrzymywaniu więzi społecznych służyły formy zagadywania, łączące się z pozdrowieniami42, funkcjonujące współcześnie
wśród pokolenia ludzi starszych, sporadycznie tylko między generacjami. Podobny
charakter miały tzw. odwiedziny z niepozdania (wizyty krótkotrwałe bez okazji),
stanowiące istotny element uzupełniający dawne życie na wsi, utrwalający więzi
emocjonalne między członkami wspólnoty, których brak odczuwają dotkliwie ludzie starzy.
Ustalone normy kulturowe dotyczyły hierarchizacji w zakresie miejsc zajmowanych przez osoby starsze w przestrzeni domu czy obiektów użyteczności publicznej
(jak kościół). Były one zróżnicowane w zależności od sytuacji codziennych (spożywanie posiłku, odpoczynek, miejsce do spania), okoliczności (uroczystości rodzinne, celebracje obrzędowe, uczestnictwo w życiu religijnym). Wiązały się z pozycją
społeczną człowieka starszego lub rolą/funkcją niekoniecznie obrzędową, przyjmowaną na czas celebrowanej uroczystości. Przykładem są specjalnie zapraszani na
wesela ci spośród starszej generacji, którzy dobrze tańczyli i śpiewali. Inną grupę
stanowili tzw. dziwacy, czakacze — osoby starsze, głównie kobiety, które przychodziły na zabawę weselną w gospodzie popatrzeć i posłuchać muzyki. Przeznaczone dla nich były ławy usytuowane pod ścianami, a ich obecność odnotowują przyśpiewki: „cóż tu po tych starych babach/co tu siedzą po tych ławach/co nie piją, nie
tańcują/jyny ludzi ogwarzują [obgadują]”43.
Generalnie ludziom starym dawano pierwszeństwo przed pozostałymi: w domu
mieli swoje ulubione i zastrzeżone dla nich miejsca (koło pieca, przy stole, przy oknie),
a obowiązujący jeszcze w okresie międzywojennym kulturowy podział przestrzeni
kościoła (wedle płci i wieku) zapewniał podczas trwania nabożeństwa miejsca siedzące: przed samym ołtarzem siadały w ławkach stare gaździny, im dalej od ołtarza,
tym młodsze. Zawsze po lewej stronie ołtarza kobiety, po prawej mężczyźni44.
Postępowanie jednostki w różnych sytuacjach życiowych weryfikowane było przez
ocenę realizowanych wzorów i oczekiwanych rezultatów, przy czym seniorzy byli tu
grupą uprzywilejowaną. Wspólnota przydzielała im niepisane prawo dyscyplinowania postaw niezgodnych z porządkiem ustalonym od pokoleń. Jako jego egzekutorzy, ludzie starzy byli wręcz zobligowani do sankcjonowania postaw wykraczających
poza normy, wartości i zasady obyczajowego, zwyczajowego i etycznego współistnienia (od ośmieszania, przez nagany i kary cielesne do wykluczenia). Przyjęte kanony
relacji wzajemnych, w tym także zasady konwenansu, nie pozwalały jednak na ocenianie zachowania starszych i jawnego wyrażania swoich opinii na ich temat. Niemniej jednak, tego rodzaju sądy stwierdzające np., że „starzi ludzie, a małe dziecka to

42

Wchodzące do wiejskiego kodeksu dobrego wychowania obce formuły w rodzaju „dzień
dobry”, przejmowane przez młode pokolenia, spotykały się często z uwagami ludzi starych,
wyrażających swoją dezaprobatę: „nie mówcie do mnie: dzień dobry, bo jo stary i chce żebyście mówili: witom was”, cyt. za U. Lehr, U schyłku życia..., s. 78. Podkreślanie przynależności
do czasu minionego uczyniło ten zwrot werbalnym znakiem starości, funkcjonującym wśród
osób starszych do czasów obecnych, podobnie jak określenie matka zamiast babcia, którego
wymagają niektóre kobiety sędziwe, przyzwyczajone do tego rodzaju formy, zawierającej
nadto głębsze treści semantyczne. W procesie opiekuńczo–wychowawczym i socjalizacyjnym
znaczącą funkcję pełniła bowiem babcia zastępująca matkę (ibidem, s. 76, przyp. 97).
43
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. I/2 — Istebna (Beskid Śląski), nr inw. 1829/2004.
44
Materiały Archiwalne, Informacja na temat obrazu starości na Podhalu w ocenie dr Anny
Kowalskiej–Lewickiej (materiał konsultacyjny, korespondencja prywatna).
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je jedno”45, były publicznie eksplikowane w treściach folklorystycznych (m.in. powiedzenia, pieśni, przyśpiewki) — jedynej, niepodlegającej sankcjom kulturowej formie
wyrazu. Krytyczne, prześmiewcze, posiłkujące się często niewybrednym językiem,
a niekiedy o charakterze wręcz obscenicznym rekompensowały, w przeświadczeniu
młodych, zniewolenie i rygoryzm obyczajowy, narzucony im przez „dyktaturę gerontokratów”. Ludzie starzy, nie zawsze postępujący zgodnie z prawami wieku, stawiani byli pod pręgierzem słów karcących ich postępowanie: „na starość głowa siwieje,
a dupa szaleje”; „je to hrómski żywobyci, jak się stary młodej chyci”46.
Przekraczanie granic przyzwoitości przez seniorów, wyrażane w negatywnej waloryzacji ich postaw, dopuszczalnej w niekonwencjonalnej formie, dawało
upust temu, czego w rozmowie nie należało poruszać. Egzemplifikacją jest w tym
przypadku również tematyka małżeńska zawarta w przyśpiewkach, odkrywająca intymne szczegóły pożycia seksualnego w związkach, w których występowały
znaczne różnice wiekowe. Małżeństwa takie były częstym zjawiskiem na dawnej
wsi i wynikały z przedkładania kwestii majątkowych nad uczucie; stąd też młode
dziewczyny przymuszano do poślubiania starszych mężczyzn, wdowców z dziećmi. Treści przyśpiewek mówiące o skutkach niefortunnych relacji młoda–stary, demaskują seksualność seniorów (impotencję, oziębłość, starcze pożądanie), obnażając tym samym fizjologię starości: „ożenił się stary z młodom/pośli razem spać/stary
młodej spać nie daje/siedem razy na noc wstaje/ale ino srać”47; „płakała dziewcyna/
cóz ni miała płakać!/posła za starego/co ji ni mógł skakać”48; „ja staremu wygroziła/
za piecem mu zagrodziła/niech się stary poniewiera/kie się ku mnie nie pobiera”49.
Inną eksplikacją ilustrującą tydzień z życia starego człowieka jest następująca
śpiewka: „W niedzieliczkiem do kościoła/w pońdziałek się napić/we wtorek się porachować/we śztrodem zapłacić/we czwortek się kapkem przespać/w piątek se pochodzić/w sobotę się baby spytać/co bedymy robić/Naj idże ty stary dziadzie/cóż się
będziesz pytoł/jutro niedzieliczka/zaś se będziesz prrrykoł”50.
Prezentowane powyżej aspekty życia w starości, wchodzące w skład tradycyjnego paradygmatu fenomenu, ujawniają zawartą w światopoglądzie wiejskim ambiwalencję postaw (transcendentność i realizm) oraz dychotomiczność zjawiska (pozytywne i negatywne). Wskazują nadto, że starość percypowana w kategorii wieku
kulturowego „odczytywana” jest za pośrednictwem systemu znaków werbalnych
i pozawerbalnych, przynależących do osobliwego języka kultury, stanowiącego differentia specifica tej fazy egzystencji.

Pokolenie postfiguratywne we współczesnej społeczności lokalnej
Dominującym wyróżnikiem fenomenu starości w tradycyjnej społeczności lokalnej
zorientowanej na wspólnotę poczynań były, co podkreśla Jan Stanisław Bystroń,
autorytarne rządy gerontokratów (w XIX i w początkach XX w.) konstytuowane

45
M. Bisok–Podżorska, Przysłowia i porzekadła ze Śląska Cieszyńskiego, „Kalendarz Cieszyński”
1994, s. 200.
46
Ibidem.
47
O. Kolberg, Krakowskie, cz. 2, seria: Dzieła wszystkie, t. 6, Wrocław–Poznań 1961, s. 48.
48
D. Wężowicz–Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej
XVIII–XX wieku, Wrocław 1991, s. 126.
49
O. Kolberg, Góry i Podgórze, cz. 1, seria: Dzieła wszystkie, t. 44, Wrocław–Poznań 1968, s. 418.
50
IAE PAN Kraków, APE, Arch., sygn. II/1 — Jaworzynka (Beskid Śląski), nr inw. 1843/2007.
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autorytetem wieku i kompetencją51. Władza ludzi starszych ciążąca nad młodym
pokoleniem uzależnionym od nich także ekonomicznie przeciwstawiała się wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. Zakłócenie hierarchicznej struktury społeczno–kulturowej wiązało się bowiem z obawą utraty prestiżu i pozycji należnych im zgodnie
z tradycją, o czym świadczą postawy tego rodzaju, występujące jeszcze sporadycznie w drugiej połowie XX w., głównie w kręgach rodzinnych.
Kulturowy paradygmat starości nie sprowadzał się wyłącznie do kwestii władzy,
jakkolwiek rzutowała ona na życie wspólnoty i rodziny. Pozytywne aspekty oddziaływania ludzi starych na młodsze pokolenia uwidaczniają się w kulturowym paradygmacie wychowawczym, opartym na surowej socjalizacji pokoleń, wychowaniu
religijnym, transmisji kulturowej, przekazującej wartości, wzory i normy dziedzictwa lokalnego. W ocenie badaczy seniorzy byli siłą integrującą lokalną społeczność,
„podtrzymywali tradycje grupy, czuwali nad jej kulturą, wpływali na ustalanie
form kultury, na jej niezmienność i zapatrzeni wiernie w przeszłość utrzymywali
ciągłość między pokoleniami. Stanowili oni jakby ogniwa, które łączyły przeszłość
z teraźniejszością”52.
W rzeczywistości minionego czasu, w której ewolucja postępowała stosunkowo
wolno, wiedza i doświadczenie, w jakie wyposażeni byli ludzie starzy, stanowiły
podstawę, w nieznacznym tylko stopniu modyfikowaną, wprowadzającą młode pokolenia w dorosłość. Nie traciły natomiast na wartości przekazy tzw. mądrości ludowej, będące drogowskazami egzystencjalnymi. Z perspektywy kulturowej względna trwałość stylu bycia, hierarchiczność statusu w rodzinie, stałe ramy społecznej
struktury wspólnoty oraz cykliczność bytu determinowana obrzędowością rodzinną
i doroczną gwarantowały więc osobie starszej status niezbędnego członka rodziny.
Zarysowujące się po II wojnie światowej przeobrażenia w zakresie wiejskiego
światopoglądu, reprezentowane przez generację ludzi młodych, zapoczątkowały
zmiany stopniowo i z trudem przyjmowane przez pokolenia starszych. Dotyczyły one zwłaszcza ich partycypacji we wspólnocie lokalnej, ale też odnalezienia się
w nowych relacjach międzypokoleniowych. Wymagały redefinicji autoidentyfikacji przedstawicieli tej kategorii wieku ukonstytuowanej od pokoleń i gwarantującej niezmienny, autorytarny status człowieka starszego w rodzinie i społeczności
lokalnej. Nie zakłócały jednak w sposób zasadniczy funkcjonowania ludzi starych
w systemie kulturowych odniesień, mimo sukcesywnej eliminacji tradycyjnych
funkcji i ról, zanikania werbalnych i pozawerbalnych wyróżników semiotycznych
czy modyfikacji obrzędów. Reperkusje społeczno–kulturowe skutkujące systematycznym przeobrażaniem się wizerunku wsi — wspólnoty działań i przekonań —
zainicjowały również dostrzegalny i dotkliwy dla ludzi starych proces rozluźniania
więzi interpersonalnych, zanikania rodzin wielopokoleniowych, ograniczonego
prawa sankcjonowania i dyscyplinowania młodszych, zorientowanych już na nową
rzeczywistość.
Rezultaty przeobrażeń ustrojowych, ekonomicznych i społecznych końca XX w.
i okresu przełomu wieków, pociągające za sobą długofalowe procesy społeczno–
kulturowe, zmieniające sytuację poszczególnych grup i kategorii wiekowych, najbardziej odczuwane przez ludzi starych, w niewielkim stopniu dotknęły mieszkańców wsi. Zaznaczające się we współczesnych wzorach starości słabnięcie prestiżu

51
52

J. S. Bystroń, op. cit., s. 203.
J. S. Bystroń, W. Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce, Warszawa 1948, s. 10.
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pokolenia starszego, opartego na posiadaniu i kompetencji w sferach życia publicznego, nie umniejsza jednak ich roli „kustoszy pamięci” i „celebransów obrzędów”.
Szczególnie jest to widoczne w celebracjach obrzędów podhalańskich, gdzie przekaz tradycji wynikający z silnego poczucia tożsamości góralskiej wymusza ich kontynuację. Pozostawione ludziom starym dawne role w życiu obrzędowym łączącym tradycję ze współczesnością przemawiają za determinacją seniorów, ale także
odczuwaniem — przynajmniej wśród średniego pokolenia — potrzeby ich realizowania i kontynuowania. Rozszerzająca swój zasięg mediatyzacja życia wiejskiego
ograniczyła merytorycznie i wiekowo odbiorców treści dziedzictwa kulturowego;
przeważnie są to dzieci w wieku przedszkolnym. Fakt ten nie jest równoznaczny
z całkowitym zanikaniem transmisji kulturowej, w której ludzie starzy odgrywali
kluczową rolę. Seniorzy, nie rezygnując całkowicie z pełnienia funkcji „kustoszy pamięci” rodzimego dziedzictwa, realizują się także na innych płaszczyznach działalności. Niewątpliwie komercjalizacja kultury przyczyniła się w pewnym stopniu do
ożywienia różnych zamierających form twórczości i wytwórczości ludowej, dając
możliwość dodatkowego pozyskania zasobów finansowych, przede wszystkim jednak ponownego zaistnienia na scenie życia społecznego. Obecność osób starszych
widoczna jest m.in. w zespołach regionalnych, podczas lokalnych i międzyregionalnych konkursów (np. gwary, haftu, tradycyjnego jedzenia) czy jako kolekcjonerów
artefaktów kultury materialnej, którymi zdobią wnętrza domów w celu przyciągnięcia wczasowiczów. Seniorzy uczestniczą też w programach radiowych i telewizyjnych, przekazując swoją wiedzę na temat kultury regionu. Spełniają się nadto
w utrwalaniu znaków przeszłości w formach artystycznych, takich jak: malarstwo,
rękodzieło, rzemiosło artystyczne, pamiętnikarstwo lub twórczość literacka.
Powyższe działania są mentalnym wyrazem starości pokolenia postfiguratywnego trwającego przy dawnych wzorach życia. Mimo że należą one do przeszłości nieprzystającej do czasu obecnego i mają charakter nawykowy ujawniający ich tradycjonalizm, znajdują znacznie głębsze uzasadnienie egzystencjalne. Podtrzymywanie
podstawowych zasad aksjo–normatywnych właściwych dawnemu stylowi życia
wiejskiego czy celebracje zmodyfikowanej dorocznej obrzędowości rodzinnej, zwyczajów postrzeganych jako przejaw folkloryzacji życia, będącej — wedle niektórych
badaczy — namiastką wątpliwej źródłowo tradycji53, nie jest wyłącznie rezultatem
komercjalizacji kultury czy siły inercji. W moim przekonaniu jest immanentną potrzebą utrzymania płaszczyzny kulturowych relacji interpersonalnych i współdziałania, zachowania fragmentu rzeczywistości, znanego i bliskiego ludziom starszym,
określającego ich tożsamość. Czynione w tym celu zabiegi są przede wszystkim
wyrazem pielęgnowania własnej podmiotowości i zarazem odrębności (lokalności,
regionalności), w której seniorzy odnajdują się i mogą być sobą. Dokonany wybór

53
Nieprzerwany dyskurs dotyczący semantyki pojęcia ‘tradycja’ (zob. J. Szacki, Tradycja.
Przegląd problematyki, Warszawa 1971), budzącej zastrzeżenia wobec zawartości merytorycznej i źródeł pochodzenia pewnych zwyczajów, uznawanych za ‘wynalezione’, a nie rodzime
(por. A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999), zdaje się być bezprzedmiotowy.
Traci on bowiem sens wobec rozumienia tego pojęcia w kategoriach i w wymiarze życia jednostki, która wyrasta w określonej rzeczywistości, kreuje, pielęgnuje, odtwarza, konsumuje,
ponieważ taka właśnie rzeczywistość jest jej światem i tożsamością, określającą zakres tradycji, jak słusznie zauważa Janusz Barański (idem, O góralach, pamięci i zapomnieniu oraz paru
innych drobiazgach, [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci profesora Piotra
Kowalskiego, red. B. Jastrzębski, K. Konarska, A. Lewicki, Wrocław 2012, s. 277).
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wskazuje także na refleksyjną ocenę rzeczywistości poddanej weryfikacji i skonfrontowanej z przeszłością doświadczoną. Rezultatem jest konstatacja prowadząca do
ustalenia bardziej wymiernych dla ich ego korzyści, zawierających się w preferowaniu takiego modelu życia, w którym przedkładany jest modus bycia nad modusem
posiadania54. Uzyskanie względnie stabilnej sytuacji finansowej przy odpowiedniej
w przeszłości socjalizacji dzieci, teoretycznie, a nawet praktycznie, umożliwia osiągnięcie pozycji przynoszącej satysfakcję moralną.
Niezależnie od wzoru aktywności na różnych płaszczyznach życia kulturowego,
wyraźnie zaznacza się też model egzystencji duchowej. Przyczyny tego zjawiska są
różne. Realia współczesne przynajmniej dla ludzi sędziwych są światem obcych im
doznań, chaosu, brakiem wspólnego języka, przepaścią intelektualną. Przeżywając
swoje życie w określonej rzeczywistości społeczno–kulturowej minionego ustroju,
doczekali zmian, które gwałtownie zburzyły ich dotychczasowe status quo, wprowadzając nowe reguły gry, nowy porządek innego, nieznanego świata, w którym
nie wszyscy mogą lub chcą się odnaleźć. Niektórzy trwają na pozycjach im przynależnych lub walczą o nie, co niekiedy konfliktuje pokolenia. Inni aktywizują się
na różnych polach oddziaływania dobrze im znanych (opieka nad wnukami, życie
towarzyskie, realizacja własnych pasji, reaktywowanie i podtrzymywanie niektórych form zwyczajowych związanych z zajęciami o charakterze wspólnotowym55,
zintensyfikowane życie religijne). Nieliczni reprezentują postawy rezygnacji i podporządkowania się młodym, przejawiające się „zanurzaniem” w chorobach coraz
częściej nawiedzających ich organizm. Powoduje to odsunięcie się od aktywnego
życia i prowadzi do samotności i alienacji.
Zmiany światopoglądowe, które wyeliminowały w większości postawy irracjonalne, zastąpiła nadgorliwość religijna, obecna zawsze w ostatniej fazie życia, ale
w stopniu mniej zintensyfikowanym niż obecnie. Starość ludzi minionej rzeczywistości, którzy przeżywali swoje trudne, często ubogie życie, była etapem dopełniającej się egzystencji ziemskiej. W wymiarze eschatologicznym jej kres poprzedzały
przygotowania duchowe do odejścia spokojnego, godnego, w otoczeniu rodziny
i bliskich, towarzyszących w tych trudnych chwilach. W czasach współczesnych
pogrążanie się w duchowości religijnej jest dla niektórych ludzi starych nie tylko
sposobem na dotarcie do kresu życia, ale ucieczką przed obcą im, nieaprobowaną
rzeczywistością i narastającym poczuciem osamotnienia. Przyczyn takiej sytuacji
należy upatrywać w tempie życia, ale też w zróżnicowanym pokoleniowo odbiorze
rzeczywistości, odmienności zainteresowań, pragnień i celów. Religijność, będąca
częścią kulturowego dziedzictwa duchowego, stała się dla niektórych seniorów
dominującym wzorem egzystencji. Przejawia się ona ich uczestnictwem w różnego rodzaju nabożeństwach: w dniu powszednim, w praktykach „nadobowiązkowych” (nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, Droga Krzyżowa i Gorzkie
Żale) oraz w mszach i uroczystościach roku liturgicznego (procesje z okazji Bożego
Ciała, majowe modlitwy przy przydrożnych kapliczkach, adoracje, nabożeństwa ku
54

Kontekst ekonomiczny kulturowego paradygmatu starości przedstawiłam w artykule Od
dożywocia do emerytury. Społeczno–kulturowe uwarunkowania strategii przetrwania w niniejszym
tomie, s. 121–147.
55
Przykładowo we wsiach Beskidu Śląskiego są to nadal praktykowane prace przy wykopywaniu ziemniaków czy szkubaczki (darcie pierza) — zajęcia gromadzące sąsiadów (obecnie
reprezentujących starsze pokolenie) i zakończone wspólnym poczęstunkiem, zob. U. Lehr,
U schyłku życia..., s. 173–175.

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

Kulturowe paradygmaty starości w społeczności lokalnej...

427

czci patrona kościoła)56. To także aktywne działanie w życiu wspólnoty religijnej57
(udział w pielgrzymkach polskich i zagranicznych), w stowarzyszeniach religijnych
(Bractwo Różańcowe, Apostolstwo Dobrej Śmierci), jak i uczestnictwo we wszystkich programach nadawanych przez Radio Maryja, poczytywane za obowiązek58.
Intensyfikacja życia religijnego przynosi wymierne korzyści nie tylko duchowe.
Ułatwia seniorom spotkania, integruje i dowartościowuje osoby z tego samego pokolenia o takich samych poglądach, systemie wartości, wspólnych wspomnieniach.
Płaszczyzna egzystencji religijnej umożliwia przerwanie milczenia i stagnacji: przywraca do życia, mobilizuje siły do działania.

Konkluzje
Starość, która utraciła dawną moc słowa, siłę autorytetu, stając się dla wielu przedstawicieli tej fazy życia wiekiem impasu, nie pozbawiła go treści kulturowych, będących konstytutywną i nieodzowną częścią zmieniającego się paradygmatu starości.
Współczesny, zróżnicowany, niestabilny — to cechy przejściowe kształtującego się
nowego wzorca egzystencji, który wypracowuje obecne średnie pokolenie. Reperkusje współczesnych przeobrażeń, jakie przeniknęły do wiejskiego systemu społeczno–kulturowego, potwierdzające zmiany w paradygmacie kulturowym starości, nie pociągnęły jednak za sobą marginalizacji ludzi starych, choć ich udział
w życiu społecznym jest ograniczony. Wynika to ze wzoru życia na wsi, w którym
nie istniała cezura wieku społecznego, po przekroczeniu której senior uznawany
był za obciążenie dla wspólnoty lokalnej. W środowisku wiejskim panuje do dzisiaj
przekonanie, że człowiek stary, nawet w podrzędnej roli „psa pilnującego domu”,
był i jest potrzebny. Pomijając to ostateczne rozwiązanie egzystencjalne, nieobecna
w świadomości granica krytyczna powoduje, że starzy mieszkańcy wsi stosunkowo
łatwo odnajdują się w nowych rolach i na innych płaszczyznach życia, nawet ci, którzy pracowali zawodowo, a przejście na emeryturę nie jest dla nich równoznaczne
ze śmiercią społeczną.
Sens ich egzystencji nadaje bowiem aktywna i satysfakcjonująca na ogół seniorów organizacja życia własnego, będącego naturalną formą bytu wiejskiego. Dowodzi to, że człowiek, jednostka społeczna oceniana wyłącznie przez pryzmat przydatności społeczno–ekonomicznej, winna być dostrzegana jako homo creator także
w schyłkowej fazie życia. Starość jako etap, fenomen kulturowy, zawiera w sobie
nie tylko zbilansowane efekty życia, ale niedoceniane wartości kulturowe i potencjał. Umiejętne wykorzystanie tego rodzaju kompetencji, składających się zarówno
na odtwórczy, jak i twórczy model kulturowej egzystencji, może przyczynić się do
bardziej komunikatywnego dialogu międzypokoleniowego w ponowoczesnej rzeczywistości. Uchroni to starsze pokolenie przed grożącym mu wykluczeniem kulturowym — następstwem kulturowej dysfunkcjonalności.

56

Ibidem, s. 186–188.
Innym przejawem jest reaktywowanie przez przedstawicieli starszego pokolenia w jednej
ze wsi Beskidu Śląskiego zwyczaju peregrynującego obrazka z wizerunkiem świętej rodziny.
58
U. Lehr, U schyłku życia..., s. 181–194.
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Współczesna teściowa i jej świekra.
Przemiany w sposobie pełnienia funkcji teściowej

D

Wprowadzenie

awniej termin „teściowa” zarezerwowany był dla matki żony; matkę męża
zwano zaś świekrą. Dzisiaj wielu młodych ludzi nie wie, kim jest świekra,
a artykuły dostępne w internecie opisujące relację teściowa–synowa, nie używają
w ogóle tego określenia1, chociaż w większości dotyczą właśnie świekry. Obecnie
więc teściową określa się zarówno matkę żony, jak i matkę męża. Dlatego też w niniejszym artykule opisywane będą relacje synowa–teściowa, choć używając dawnej
terminologii należałoby powiedzieć, że celem artykułu jest opisanie przemian w relacji synowa–świekra na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
Relacja ta jest jedną z najtrudniejszych w rodzinie. Niektórzy w potocznych opiniach w ogóle kwestionują fakt istnienia rodzinnych więzi między teściową i synową, twierdząc, że teściowa nie jest częścią rodziny. Zdania uczestników dyskusji
na ten temat na jednym z forów internetowych są podzielone2. Eleonora Sapia–
Drewniak twierdzi, że samo określenie „teściowa” kojarzone jest z negatywnymi
stereotypami3. Z kolei Józefa Anna Pielkowa zauważa, że relacja synowa–teściowa:
„to zderzenie dwóch temperamentów, charakterów, najczęściej też prezentacja różnych środowisk społecznych, odmiennych wzorców zachowania, nieco innej obyczajowości, innych upodobań i nawyków”4. Socjologowie rodziny i prawnicy mówią o więzi powinowactwa, jaka istnieje między jednym małżonkiem a krewnymi
drugiego. Teściowa i teść określani są jako powinowaci pierwszego stopnia. Jeden
ze współczesnych dylematów dotyczących relacji synowa–teściowa związany jest
z kwestią formalizacji związków. Czy aby być dla kogoś teściową, ta osoba musi być
w związku małżeńskim z synem/córką, czy wystarczy, że tworzy z nim długotrwały
związek intymny? Jak długo musi trwać związek, aby można go było określić dłu1
Wyjątkiem są artykuły zamieszczone na portalach dla seniorów, gdzie pojawia się określenie „świekra”.
2
Zob. http://dobramama.pl/pokaz/292654/czy_dla_was_tesciowa_to_rodzina [dostęp: 25.02.2013].
3
E. Sapia–Drewniak, Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, [w:] Rodzina na przestrzeni wieków, red. S. Walasek, L. Albański, seria: Wychowanie w rodzinie, t. 2, Jelenia Góra
2011, s. 127.
4
J. A. Pielkowa, Stosunki interpersonalne w rodzinie w relacji teściowa–synowa, „Problemy Rodziny” 1994, nr 1 (193), s. 11.
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gotrwałym? Jedni uważają, że teściowymi są tylko te kobiety, których syn poślubił
daną kobietę (synową), inni, że związek syna nie musi być związkiem formalnym,
aby można było mówić o relacji synowa–teściowa. W epokach wcześniejszych moment, kiedy kobieta stawała się teściową był jasno określony — dokonywało się to
w chwili zawarcia związku małżeńskiego przez jej dziecko. Dzisiaj wiele kobiet ma
wnuki, które rodzą się w związkach nieformalnych. Same teściowe mają niekiedy
problem z tym, żeby jednoznacznie powiedzieć, czy mają synową, czy nie.
Przemiany rodziny w Polsce, które dokonały się w ciągu kilku ostatnich dekad
i trwają nadal (m.in.: spadek dzietności, coraz późniejsze zawieranie związków małżeńskich i późniejsze rodzenie dzieci, wzrost liczby związków nieformalnych i rozwodów) mają też wpływ na relację synowa–teściowa i miejsce teściowej w rodzinie.
Nie bez znaczenia jest też zmiana spojrzenia na rolę osób starszych w rodzinie, czyli
popularyzowana przez Unię Europejską polityka aktywnego starzenia się. Coraz bogatsza, na razie głównie w obrębie dużych miast, oferta zajęć dla seniorów, sprawia,
że wiele teściowych nie jest uwikłanych aż tak mocno w sprawy rodzinne, pomoc
dzieciom i opiekę nad wnukami, jak jeszcze kilka dekad wcześniej ich matki. Należy
też pamiętać, że nie można stawiać znaku równości między teściowymi a seniorkami, albowiem debiutując w roli teściowej kobiety często mają ok. 50 lat, natomiast
najczęściej rola ta towarzyszy im do końca życia, teściową może być więc zarówno
czterdziesto–, pięćdziesięcio–, sześćdziesięcio–, siedemdziesięcio– czy osiemdziesięciolatka. Synową również można być bardzo długo, nawet ponad 40 lat, gdyż są
kobiety, które po ukończeniu 60 lat mają jeszcze własne teściowe.
Prezentowany artykuł przygotowano na podstawie wyników badań własnych,
które przeprowadzono wśród 62 teściowych w okresie od września 2011 do czerwca 2012 r. na terenie dwóch losowo wybranych warszawskich dzielnic. Teściowe
musiały mieć w chwili przeprowadzenia badań przynajmniej jedną synową. Synowa ta musiała być w związku z synem teściowej (niekoniecznie małżeńskim, zatem
zrezygnowano z kryterium pozostawania w związku formalnym) i musiała mieć
co najmniej jedno dziecko w wieku do 10 lat. Badania przeprowadzono na większej
grupie, jednak na potrzeby niniejszego tekstu z analizy wyłączono te kobiety, które
nie ukończyły 60. roku życia. Badania miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Ankiety dotyczące relacji z synową wypełniły 62 kobiety. Oprócz tego
z siedemnastoma spośród nich przeprowadzono wywiad pogłębiony. Do badanych
kobiet docierałam przez uniwersytety trzeciego wieku (47%), zajęcia sportowe dla
seniorów (29%), zajęcia dla dzieci (13%), a 6% badanych spotkałam w parkach, pojedyncze kobiety zaś otrzymały ankiety przy okazji warsztatów dla kobiet, za pośrednictwem wspólnoty religijnej czy w miejscu pracy. Większość spośród badanych
kobiet miała 60–70 lat (89%); 11% badanych było w wieku 70–80 lat. Najwięcej z nich
miało wykształcenie wyższe (47%) lub wyższe niepełne (13%). Z kolei wykształcenie średnie miało 39% badanych, a tylko jedna kobieta — zawodowe, 94% było
na emeryturze, przy czym sześć spośród nich, pobierając świadczenie emerytalne,
podejmowało pracę zawodową. Jedna z badanych kobiet była rencistką, inna zaś —
współwłaścicielką firmy, a jeszcze inna pracowała na pełen etat. 69% respondentek
było w związku małżeńskim, 5% w związkach nieformalnych, 6% było rozwiedzionych, a 19% stanowiły wdowy.
Interesujące wydaje się uchwycenie przemian w definiowaniu i pełnieniu funkcji
teściowej, które dokonały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Dlatego właśnie badane teściowe, oprócz tego, że pytano je o relacje z własnymi synowymi, opowiadały
również o relacjach ze swoimi teściowymi. W ankiecie zostało im zadane pytanie
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o to, czy matka ich męża/partnera żyje oraz jak oceniają swoją relację z teściową.
W wywiadzie natomiast pytałam je o to, jak wyglądają/wyglądały ich relacje z teściowymi i jak je wspominają. Relacje badanych kobiet z ich teściowymi nie były jednak przeze mnie tak szczegółowo analizowane jak ich relacje z synowymi, chodziło
mi raczej o uchwycenie pierwszych skojarzeń.

Porównanie relacji badanych osób z teściowymi i synowymi
Wydaje się, że jednym z czynników, który może wpływać na relację synowa–teściowa jest doświadczenie zdobyte przez tę ostatnią w relacji z własną teściową. Zazwyczaj bowiem teściowe zanim zadebiutują w tej roli, przez lata same funkcjonują jako
synowe, choć zdarza się i tak, że z różnych względów (np. przedwczesnej śmierci
matki męża/partnera) nigdy nie poznały swej teściowej. We współczesnych czasach, przy wzrastającej długości życia, kobiety często pozostają jednocześnie w roli
synowych (gdy ich teściowe jeszcze żyją) i w roli teściowych (gdy ich syn jest już
w związku, formalnym lub nieformalnym). Wydaje się to szczególnie interesującą
sytuacją, zwłaszcza że nadal funkcjonuje w opinii potocznej przekonanie, iż starszym osobom należy się szacunek z racji wieku i przeżytych doświadczeń, cechuje
je mądrość życiowa, a młodsza osoba nie powinna im się sprzeciwiać. Teściowa, będąca jednocześnie czyjąś synową, ma więc obowiązek bez sprzeciwu przyjąć zdanie
matki swego męża, ale też jako osoba starsza i bardziej doświadczona może oczekiwać podobnego zachowania od żony/partnerki swojego syna.
W wielu kulturach rola teściowej wiąże się z dużym prestiżem, Elżbieta Puchnarewicz, opisując rodzinę egipską zauważa, że: „Kobieta osiąga swój najwyższy
status, kiedy zostaje teściową i kiedy może kierować pracą swoich synowych. Matki cieszą się poważaniem synów, przechowują ich zarobione pieniądze, uzgadniają
decyzje i wypełniają edukacyjną rolę wobec ich żon”5. W Indiach z kolei młode mężatki często przenoszą się do domu teściów, a wpływ na to jak są traktowane przez
teściowe ma wysokość posagu, który są w stanie zaoferować ich rodzice (żądania
w sprawie posagu nie kończą się z chwilą ślubu, często wysuwane są przez wiele
lat). Jeśli rodzice nie mają pieniędzy, to ich córkę może spotkać nawet śmierć (dowry
death)6. W takich sytuacjach nie może być mowy o partnerstwie między synową a teściową. Taka synowa, stając się teściową „odreagowuje” często na swojej własnej
synowej przykrości, których doświadczała przez lata. Dochodzi wówczas zwykle
do prostej transmisji międzygeneracyjnych wzorców zachowań: teściowa traktuje
synową w taki sposób, w jaki sama była traktowana przez swoją teściową. Nie zawsze jednak musi tak być. Deborah M. Merrill, powołując się na wyniki swoich
amerykańskich badań, stwierdziła, że w przypadku teściowych, które miały problematyczne relacje z własnymi teściowymi jest bardziej prawdopodobne, że będą miały bardzo dobre relacje z synowymi7. Pamiętając bowiem o swoich przykrych doświadczeniach, dokładają starań, aby do sytuacji takich nie dochodziło w relacjach
z żonami ich synów. Zaskakujące było natomiast to, że kobiety, będące w bliskich,
pozytywnych relacjach z teściowymi, miały z kolei uboższe relacje z własnymi sy5

E. Puchnarewicz, Państwo i rodzina we współczesnym Egipcie, Warszawa 2003, s. 56.
P. Wilk, Lalki w ogniu. Opowieści z Indii, Warszawa 2012, s. 13–15.
7
D. M. Merrill, Mothers–in–law and Daughters–in–law: The Role of Mothers in Determining the Quality of Relationship, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_
citation/0/9/5/9/0/p95901_index.html [dostęp: 25.02.2013].
6
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nowymi. Nie występowała więc w tym przypadku transmisja międzypokoleniowa
pozytywnych wzorców relacji synowa–teściowa8.
Tylko 5 z 62 respondentek (8% badanej grupy) w momencie przeprowadzania
badania miało jeszcze teściowe. Wszystkie jednak poproszone zostały o ocenę relacji
z własną teściową, niezależnie od tego, czy jeszcze żyła, czy też nie. Zatem w większości poddano ocenie dawne relacje z teściowymi. Mowa była o osobach zmarłych,
co mogło też w istotny sposób wpłynąć na uzyskane odpowiedzi. Silne jest bowiem
w społeczeństwie polskim przekonanie, że o zmarłych osobach nie powinno się
mówić źle, że wspominać należy jedynie dobre momenty z ich życia. Można było
więc przypuszczać, że badane będą przedstawiać teściowe i relacje z nimi w bardziej pozytywnym świetle niż bywało to w rzeczywistości. Jednak analizując ich
wypowiedzi, stwierdziłam, że badane kobiety raczej bez zahamowań opowiadały
o wielu negatywnych aspektach swoich relacji z teściowymi. Jak zatem respondentki oceniały swoje stosunki z własnymi teściowymi i synowymi? Porównanie tych
ocen przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Porównanie relacji badanych kobiet z ich teściowymi (badane w roli synowej) i relacji, jakie mają z własną synową (badane w roli teściowych)
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Źródło: oprac. własne.

Większość badanych kobiet oceniła jako dobre zarówno relacje z teściowymi, jak
i z synowymi, choć lepiej w tej ocenie wypadły relacje z synowymi. Więcej respondentek uznało swoje relacje z synowymi za bardzo dobre (37%), mniej użyło takiego
określenia wobec relacji z teściowymi (tylko 26%). Jedynie w kilku przypadkach
relacje z synowymi (8%) i teściowymi (6%) oceniono jako złe. Większość badanych
kobiet inaczej oceniała własne relacje z teściową i z synową. Jedynie 31% opisało te
relacje w ten sam sposób. 41% lepiej oceniło własne relacje z synowymi niż z teściowymi, a 27% odwrotnie — lepiej postrzegało swoje relacje z teściową niż z synową.
Wbrew stereotypowym opiniom relacja synowa–teściowa była więc — z nielicznymi tylko wyjątkami — przedstawiana jako dobra. Jest też rzeczą nader interesującą, że badane kobiety lepiej oceniły relacje z synowymi niż z teściowymi. Zbyt mała
liczba negatywnych ocen relacji z synowymi nie pozwala na stwierdzenie, czy wpływ

8

Ibidem.
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na formułowanie takich opinii miało doświadczenie złego traktowania respondentek
przez własne teściowe. Warto natomiast zwrócić uwagę na uzyskane podczas wywiadów deklaracje, zgodnie z którymi badane kobiety chcą być/są lepszymi teściowymi niż ich świekry: „To znaczy ja po prostu nie działam tak, jak moja teściowa
robiła” (W18)9; „Ja będę inną teściową, ja będę miała dobre relacje, ja jej okażę serce”
(W19). Zatem, mimo że badane kobiety nie oceniają źle swoich relacji z teściowymi,
to u niektórych z nich pojawia się przeświadczenie, że chcą mieć lepsze więzi z synowymi niż ich teściowe i pragną uniknąć błędów, popełnionych przez ich świekry.

Wspomnienie relacji teściowych z ich świekrami
Większość badanych teściowych (63%) oceniła relacje z własnymi teściowymi jako
dobre (26% jako bardzo dobre i 37% jako raczej dobre). 26% badanych teściowych
stwierdziło, że ich relacje z teściowymi można określić mianem poprawnych. Tylko
trzy kobiety stwierdziły, że były lub są to raczej złe relacje, a żadna z badanych nie
określiła relacji z teściową jako bardzo złych.
Wydaje się, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu odległości geograficzne miały większe znaczenie dla relacji synowa–teściowa niż jest to obecnie. W sytuacji, gdy były
one znaczne, kontakty osobiste utrzymywano bardzo sporadycznie. Nie ułatwiał
ich też ograniczony dostęp do telefonów. Współczesne teściowe jako młode mężatki
dość często jednak mieszkały ze swoimi teściowymi. Dlatego, uwzględniając miejsca zamieszkania obu kobiet, można wyróżnić trzy rodzaje sytuacji, determinujących relacje teściowych i ich świekr:
1. Teściowa i synowa mieszkające razem (teściowa na co dzień);
2. Teściowa i synowa mieszkające w pobliżu, w tej samej miejscowości lub w pobliżu (teściowa na wyciągnięcie ręki);
3. Teściowa i synowa mieszkające w dużych odległościach od siebie i widujące się
sporadycznie (teściowa wakacyjna).
Oczywiście wraz z upływem czasu sytuacje te mogły się zmieniać, np. synowe,
które mieszkały ze swoimi teściowymi wyprowadzały się od nich czy też te mieszkające daleko przeprowadzały się bliżej.

Teściowa i synowa mieszkające razem
Współzamieszkiwanie synowych i teściowych na ogół nie należy do sytuacji łatwych
i w powszechnej opinii wywołuje wiele negatywnych skojarzeń. Obecnie jednak coraz
rzadziej, zwłaszcza w środowiskach wielkomiejskich, teściowa i synowa mieszkają
razem. Wśród przyczyn wspólnego zamieszkania młodego małżeństwa z rodzicami
wyróżnia się te uświadamiane (przyczyny finansowe, brak zdolności kredytowej do
zakupu nowego mieszkania) i nieuświadamiane (trudność odseparowania się od rodziców, potrzeba zaopiekowania się nimi)10. Autor tego podziału — Jacek Pulikowski — współzamieszkiwanie synowej i teściowej porównuje do meczu, który odbywa się najczęściej w kuchni, czyli na „boisku” teściowej, sędziami są zaś mąż i syn.

9

Wszystkie przywoływane w niniejszym artykule cytaty, po których następuje w nawiasie
zapis z literą W i cyfrą arabską są wypowiedziami teściowych, mieszkających bądź przebywających czasowo na terenie Warszawy, z którymi samodzielnie przeprowadzono wywiady.
Podana cyfra oznacza numer danego wywiadu. Materiały w posiadaniu autorki.
10
J. Pulikowski, Warto pokochać teściową, Poznań 2003, s. 133.
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Synowa ma mniejsze doświadczenie w prowadzeniu domu, z reguły więc przegrywa rywalizację11. Zarówno J. Pulikowski, jak i Małgorzata Potoczna wskazują jednak
nie tylko na wady, ale i zalety wspólnego mieszkania teściów z dorosłymi dziećmi.
Do tych ostatnich zaliczyli niższe koszty utrzymania mieszkania, pomoc dziadków
w opiece nad wnukami, naukę współżycia z osobami starszymi i szacunku dla nich
wpajaną najmłodszemu pokoleniu. Za podstawową i nieuniknioną wręcz wadę
uznali zaś możliwość wystąpienia konfliktów. Podsumowując wyniki swych badań,
M. Potoczna stwierdziła, że „zdecydowana większość badanych osób, bez względu na
wiek i aktualną sytuację mieszkaniową, uważa, że każde pokolenie powinno mieszkać samodzielnie”12. Razem z dziećmi chciałyby mieszkać jedynie wdowy lub osoby
mieszkające na wsi, które same tak funkcjonowały, a posiadając gospodarstwo rolne
oczekują, że jedno z dzieci przejmie gospodarowanie i zapewni im opiekę na starość.
Jednak w sytuacji złego stanu zdrowia, uniemożliwiającego samodzielne funkcjonowanie, prawie wszyscy badani biorą pod uwagę opcję wspólnego zamieszkiwania.
Spośród 17 kobiet, z którymi przeprowadziłam wywiady, cztery przez dłuższy
czas mieszkały razem z teściowymi, a jedna dzieliła z teściową mieszkanie przez
miesiąc. Wspólne zamieszkiwanie z perspektywy lat postrzegane było przez nie
jako trudne doświadczenie. Kobiety, mieszkające z teściowymi bardzo różnie oceniały tę relację (jedna jako bardzo dobrą, jedna jako raczej dobrą, dwie jako poprawną i jedna jako raczej złą). Nie były to więc oceny jednoznacznie negatywne, być
może jednak miał na nie wpływ fakt, że kobiety te nie mieszkały z teściowymi przez
całe życie i ich stosunki ulegały polepszeniu po przeprowadzeniu się. Jedna z respondentek, mająca bardzo złe relacje ze swoją teściową, która wyprowadziła się
od niej w dramatycznych okolicznościach, zauważa, że po jakimś czasie ich relacje
poprawiły się i z perspektywy lat oceniła je raczej jako dobre:
I przyszedł taki moment, że powiedziałam: nie wytrzymam, wyprowadzam się.
Ach, teściowa mi powiedziała jedno słowo, które mnie bardzo zabolało, bardzo zabolało, niesamowicie. Nigdy bym nie chciała, żeby młoda dziewczyna to usłyszała
od swojej teściowej. [...] Ona kiedyś mówi do mnie tak, mówi: suka jak ma dziecko,
jak ma szczeniaka, to słyszy, jak zakwili, a ty nie słyszysz, że twoje dziecko płacze.
Wie pani, bardzo mnie to zabolało, bo faktycznie, nie słyszałam, a może i czasami,
wie pani jak to, nie miałam siły, nie chciało mnie się, może chciałam, żeby mój mąż
wstał. Wie pani byłam bardzo osłabiona. I wie pani jakoś tak przykro mi się zrobiło. I później teściowa porównywała, że jak by tam, że jakieś inne imię dałam, że
moja córka Iwonka, a to żadnej świętej Iwonki nie ma. Wie pani takie głupoty plotła.
I wreszcie mówię do męża: wiesz co, wyprowadzam się, chcesz to zostań z mamą,
a ja z dzieckiem wyprowadzam się. I w Wielki Piątek proszę pani wyprowadziłam
się od teściowej, w Wielki Piątek. Nie pożegnałam się z nią, nie odezwałam się do
niej, pojechałam. W Miłosnej wynajęliśmy mieszkanie. Wie pani warunki bardzo
ciężkie były. Obudziliśmy się na drugi dzień, a tu śnieg. Bo to Wielkanoc, a tu śnieg
spadł. Wie pani, tu maleńkie dziecko, parę miesięcy, ona nie miała pół roku. Proszę
pani i teściowa nie przyjeżdżała do mnie. Ale później ją zaprosiłam i przyjechała
i jakoś wie pani jak tutaj się sprowadziliśmy, to były relacje dobre i teściowa mówiła,
11

Ibidem, s. 139.
M. Potoczna, Wzajemna pomoc, wspólne zamieszkiwanie i odpowiedzialność międzypokoleniowa, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda–Kruszyńska,
P. Szukalski, Łódź 2004, s. 252.
12
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że ja bym jej krzywdy nigdy nie zrobiła. Tak było potem wie pani, ja jej czy lekarza,
czy coś. Może miałam więcej serca dla niej niż jej córka i syn (W3).

O poprawie relacji z teściową wraz z upływem lat mówiła również inna z rozmówczyń: „Z wiekiem po prostu my się wyprowadziliśmy, to już inaczej było, [...] z wiekiem
i ja złagodniałam i teściowa złagodniała, także jestem ukochana synowa” (W20). Okres
wspólnego mieszkania z teściowymi na ogół jednak synowe wspominały źle. Według
nich teściowe wtrącały się i próbowały narzucić im swoją wolę i własny styl życia:
Ona zmuszała mnie, żebym ja rano do kościoła szła. No jak ja pracowałam na dwie
zmiany od godziny 6 do 14, a później od 14 do 18, to było ciężko tak, wie pani, chciałam się wyspać. [...] Dziecko się urodziło, teściowa takie różne jakieś swoje zabobony
wymyślała, a to, jak miała takie w buzi, pleśniawkę, no to jak siusiu, to wie pani, tym
wycierała, tym moczem wycierała buzię. Ja byłam przeciwna temu (W3).
No i teściowa miała swoje przyzwyczajenia, no takie, np. może to głupstwa, ale
dla mnie to była istotna sprawa, jak teściowa miała swoją pralkę Franię i my jak się
pobraliśmy, ja szybko zaszłam w ciążę, więc załatwiliśmy pralkę normalną, automatyczną, ale teściowa powiedziała, że się nie pozbędzie swojej Frani, chociaż
ta Frania nie prała, bo jak uprałam to raz zrobił się taki kłąb wielki, nie mogłam
tego porozdzielać i ja przez 11 lat, jak tam mieszkałam, prałam w rękach, jedynie
pościel nosiłam do pralni, a wszystkie ciuszki dzieci, pieluchy prałam w rękach,
a Frania sobie stała i stoi sobie do tej pory jako eksponat. — Ale dlaczego mama
nie chcesz automatycznej pralki, przecież i Ty będziesz korzystać? — Nie, bo nie,
taka była odpowiedź (W20).

Relacje synowych z teściowymi w sytuacji współzamieszkiwania można określić
mianem trudnych, choć nie można pominąć też faktu, że jedna z badanych kobiet
mieszkających z własną teściową doceniła pomoc, jaką od niej uzyskała przy przepisywaniu pracy magisterskiej.

Teściowa i synowa mieszkające w pobliżu
Jak zauważył Leon Dyczewski: „zarówno ludzie młodzi, jak i ich rodzice i dziadkowie
w znacznym odsetku wolą mieszkać osobno, lecz w pobliżu. Za takim rozwiązaniem
opowiadają się nie tylko te osoby, u których nie stwierdzono głębszych nastawień
rodzinnych, lecz także i te (i to w nie mniejszym stopniu), które je wykazują”13. Wydawać by się więc mogło, że mieszkanie osobno, ale w pobliżu, powinno sprzyjać dobrym relacjom synowych z teściowymi. Jednak respondentki, których teściowe mieszkały w tym samym mieście lub stosunkowo niedaleko, nie postrzegały tych relacji
jednoznacznie pozytywnie. Pojawiały się w ich wypowiedziach ambiwalentne odczucia wobec teściowych. Dwie wspominały, że w niewielkim zakresie mogły liczyć na
pomoc teściowej w opiece nad wnukami, wolały korzystać z pomocy własnej matki
czy ojca, a powierzenie dzieci pod opiekę teściowej traktowały jako ostateczność:
[...] jeżeli miałam gdzieś wyjść na miasto, to raczej wolałam poprosić ojca mojego
na emeryturze. Już teściowa moja to była ostatnia deska ratunku (W6).

13

L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2002, s. 73.
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Musiałam czasem korzystać z jej pomocy, ale bardzo rzadko, bardzo rzadko. Korzystałam w takich wyjątkowych sytuacjach, kiedy moja mama nie mogła zająć
się czy nie mogłam mamie nawet zawieźć dziecka (W18).

We wspomnieniach dotyczących teściowych tylko jedna z badanych kobiet doceniła pomoc otrzymaną od teściowej w opiece nad jej dziećmi:
W każdym bądź razie prawda jest taka, że ja od początku miałam bardzo dobre
relacje z teściową i mam. My po prostu się bardzo lubimy i to, że mogłam skończyć studia na Akademii Medycznej, to właściwie dzięki mężowi, który mi pomagał bardzo w domu i z dziećmi bardzo, ale również właśnie wsparcie miałam
u teściów. I teściowa mi pomagała, mieszka za Górą Kalwarią i przyjeżdżała do
dziecka, do dzieci potem, bo robiłam tę magisterkę jak już miałam drugie dziecko,
jeździłam do Lublina (W15).

Kobiety, które mieszkały blisko swoich teściowych, podobnie jak mieszkające
razem z teściowymi, narzekały, że teściowe próbowały im narzucić swój styl życia,
sposób opieki nad dzieckiem czy światopogląd. Jedna z nich wspomina, że teściowa
była nieprzychylna jej aktywności zawodowej:
Uważała, że ja powinnam siedzieć w domu i obsługiwać męża. Potem jak już
była starsza, że nią się powinnam zajmować i chociaż ja nigdy z moją teściową,
nigdy na nią złego słowa nie powiedziałam do męża, bo wiedziałam, że byłoby
mu przykro, żeby mu nie sprawiać przykrości. I zawsze kontakty były utrzymywane, tam imieniny, święta, jak to w rodzinie. No tylko, że ona zawsze miała żal
do mnie, że ja pracuję. Natomiast jak ja skończyłam studia, no to przecież nie po
to, żeby siedzieć w domu, tylko żeby pracować (W19).

Relacje badanych kobiet z ich teściowymi, które mieszkały w pobliżu nie były
szczególnie bliskie. Mimo że kontakty utrzymywano, to poza jednym przypadkiem,
nie można ich określić mianem serdecznych.

Teściowa i synowa mieszkające w dużych odległościach od siebie
Kilkadziesiąt lat temu nie było internetu, mniej ludzi posiadało samochody, zatem
możliwości kontaktu i spotkań w przypadku dużych odległości geograficznych były
bardziej ograniczone. Nie było telefonów komórkowych, a stacjonarne wcześniej zostały założone w miastach niż na wsi. W okresie PRL tylko część sobót była wolna
od pracy, co również utrudniało tzw. wyjazdy weekendowe14. Często kontakty synowych i teściowych, mieszkających daleko od siebie, ograniczały się wyłącznie do
spotkań w okresie wakacyjnym. Trzy z badanych kobiet, opisując relacje ze swoimi
teściowymi, zauważyły, że w niewielkim stopniu angażowały się one w ich życie
i nawet podczas odwiedzin dzieci w domu teściów nie poświęcały im zbyt wiele
czasu, zajmując się albo gospodarstwem rolnym, albo prowadzeniem domu:

14
Pierwszą wolną sobotą był dzień 21 lipca 1973 r. Początkowo tylko dwie soboty w roku
były wolne, dopiero w 1981 r. wprowadzono zasadę trzech wolnych sobót w miesiącu, a pod
koniec okresu PRL prawie wszystkie soboty były dniami wolnymi od pracy.

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

Współczesna teściowa i jej świekra. Przemiany w sposobie pełnienia funkcji teściowej

437

Zawsze się śmiałam, że kocham moją teściową, bo mieszkam od niej daleko.
Natomiast być może coś w tym było. Natomiast moja teściowa miała oprócz
mnie jeszcze trzy synowe, ja byłam czwarta. W związku z czym nie wiem, czy
ona się nauczyła tej łagodności, czy była taka od początku, natomiast niesamowicie spokojny człowiek, więc też jak tam jeździłam, a czasami zostawałam
na tydzień albo dwa, to nigdy jakichś tam problemów nie miałyśmy oprócz
gotowania trzech zup i trzech dań drugich. [...] Natomiast kobieta zapracowana bardzo w swoim życiu, także dużo czasu nie mogła poświęcać ani swoim
dzieciom, ani swoim wnukom, moim chociażby ze względu na odległość w kilometrach (W4).
Ona mieszkała na Mazurach. No może z dziećmi ze dwa razy byłam po tygodniu,
z czasem. Tam oni mieli domek nad jeziorem, z tym, że oni tam gospodarowali, mieli gospodarstwo też. Mieli świnie, krowy, no może na cały czas to ze dwa
razy. [...] To była prosta kobieta, wiejska kobieta, ale dobra. Dobra. Też nigdy
nie było, żeby ona coś do mnie powiedziała, a tym bardziej ja do niej. Pamiętam.
Poznawałyśmy się, to ona mi rękę podała, a ja ją pocałowałam w rękę. Ona była
taka speszona, taka zażenowana tym. — Ależ nie trzeba. To było pierwsze nasze
spotkanie. Była strasznie speszona. Ale tak mnie matka uczyła, że starszych ludzi,
a to była starsza osoba, całuje się w rękę (W11).
Tam kupienie im czegokolwiek było problemem, bo po co, na co. Naprawdę byli
bardzo dobrymi ludźmi, ale w ogóle oni mieszkali na Mazurach [...] także ja ich
widziałam tylko w wakacje [...] przez całe wakacje jeździliśmy, bo Mazury, to taki
rejon, także jeździliśmy. I co? Mieszkaliśmy w pokoju obok, teściowa gotowała, ja
miałam małe dziecko, no nie było jakichś tych, były bardzo dobre relacje, ale mówię rzadkie, raz w roku. Także najwyżej dwa tygodnie, bo tak urlop trwa, potem
mąż mnie zmieniał, bo chcieliśmy, żeby dziecko było jak najdłużej. [...] Ale to też
nie były takie relacje, że siedzę i sobie tam gadamy o czymś, dlatego, że jak my
przyjeżdżaliśmy na wakacje, to nie tylko my przyjeżdżaliśmy, ponieważ oni mieli
dużo dzieci, no to przyjeżdżały córki, na miejscu mieszkał jeden syn z dziećmi,
przyjeżdżała druga córka z dziećmi. Także jak ja tam przyjeżdżałam, to bardziej
miałam kontakt z młodszym pokoleniem, wnuki tam się bawiły, a my tam, także
w czasie nawet pobytu, to ja z teściową to się spotykałam przy stole jak trzeba
było posprzątać albo pozmywać, albo coś takiego, ale takie rozmowy, jak to tam
było kiedyś, to nie tylko były ze mną, ale przy okazji (W13).

Teściowe mieszkające na wsiach miały często kilkoro dzieci, a zatem również
kilka synowych czy zięciów. Wspominane są w relacjach swoich synowych mieszkających w miastach jako kobiety proste, ale dobre. Różnice w poziomach wykształcenia, stylach życia powodowały, że kobiety nie miały, poza sprawami domowymi
i wychowywaniem dzieci, wspólnych tematów do rozmów. Widywały się rzadko,
ale nawet przy okazji takich spotkań nie dysponowały czasem, który mogłyby poświęcić na budowanie bliskiej relacji. Porównując wypowiedzi teściowych, które mieszkały w dużych odległościach od swoich świekr z wypowiedziami kobiet,
mieszkających razem z teściowymi bądź w ich pobliżu, można odnieść wrażenie, że
to właśnie one oceniały je i swoje relacje z nimi najlepiej.
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Współczesne teściowe i ich relacje z synowymi
Przemiany roli teściowej w ostatnich dziesięcioleciach są pochodną przemian rodziny. Współczesne kobiety żyją dłużej, później zostają też teściowymi, są aktywne
zawodowo, mają mniej dzieci, a tym samym na ogół mniej synowych, wnuków czy
zięciów. Rzadko kiedy przyszła synowa jest pierwszą dziewczyną syna, w związku z tym, gdy syn przyprowadza do domu kolejną swoją partnerkę może ona być
potraktowana jako chwilowa sympatia. Jeśli zaś syn wcześniej był w poważnym
związku i poprzednia jego wybranka spotkała się z sympatią ze strony jego matki, zaakceptowanie kolejnej partnerki syna może być dla teściowej trudne. Z kolei w przypadku, gdy poprzednie związki syna okazywały się niepowodzeniem,
u teściowej może pojawić się nieufność wobec każdej kolejnej jego wybranki. Jedna
z teściowych, która przekazała synowi znaczny majątek po dwóch jego rozwodach
i uszczupleniu tego majątku, nalegała na to, by z trzecią żoną syn podpisał już intercyzę, co wpłynęło na pogorszenie jej relacji z przyszłą synową:
Przed ślubem, powiedział, że no owszem mogą wziąć ślub, ale musi podpisać intercyzę. No syn ma dość duży majątek, myśmy jemu w tym pomogli, że to ma. No
i zawsze po jakimś rozwodzie musiał jakoś te żony zabezpieczyć. No to ja mówię:
no tak, to teraz jeszcze trzeciej, to jak już wszystko rozdasz, to nic nie będziesz
miał. No to intercyzę. No to awantura oczywiście była straszna, na 100 fajerek. No
z jej punktu widzenia może rzeczywiście jest przykro, bo jeszcze nie żyją ze sobą
długo, a już się mąż czy nie mąż, partner, zabezpiecza, że intercyzę, żeby podpisać. No w końcu jednak zgodziła się. Pojechali do notariusza, podpisali tę intercyzę, zadzwoniła do mnie, nakrzyczała strasznie, że to jest moja decyzja, że to
przeze mnie. I pamiętam te jej ostatnie słowa, że ona nie chce mieć takiej rodziny.
Się wyłączyłam. No ale niemniej podpisała (W11).

W związku z coraz późniejszym wiekiem zawierania małżeństw niektóre z teściowych wyczekują momentu, kiedy ich syn założy w końcu rodzinę. Jedna z teściowych opowiedziała o swojej radości i uczuciu ulgi związanej z tym, że jej syn postanowił się ożenić: „[...] właściwie to już stwierdziłam tak, nareszcie [...] Pomyślałam,
że wreszcie się ustabilizuje, zamierzał ożenić się, ale chciał chyba jak najdłużej być
wolnym chyba, bez zobowiązań, bez takich jak gdyby ograniczeń” (W18).
Wtedy synowa bywa wyczekiwana i witana jest w nowej rodzinie z radością.
Współcześnie warszawskie teściowe raczej nie narzucają swojej woli, np. co do organizacji ślubu. Często rodzice i teściowie przekazują na ten cel określone pieniądze,
ale sam ślub i wesele jest wydarzeniem, które organizują młodzi:
W przygotowania do ślubu się nie angażowałam (W11).
Znaczy my nie, ja powiedziałam, to jest wasz ślub, tak jak sobie wymarzycie, zrobicie. My możemy wam sfinansować, natomiast nie chcemy wam czegokolwiek
tutaj narzucać (W4).

Jedna z teściowych zauważyła, że jej sugestie dotyczące weselnego menu nie zostały uwzględnione przez młodych:
Oni zdecydowali, że sami będą wszystko przygotowywać, także tylko dałam pieniążki jako prezent. [...] Wprawdzie sytuacja jest taka, że młodzi ludzie rok przed
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ślubem muszą zamówić jakiś lokal weselny i oni zamówili taki lokal, bo nie chcieli
czekać roku, tylko pół roku, wegetariański. Ja wtedy miałam taki pomysł, żeby
jednak do tego wegetariańskiego dołożyć jakieś mięso, jakąś wędlinę, ale się nie
zgodzili na to. Było tak jak było (W12).

Teściowe, które uczestniczyły w badaniu, mimo że w większości nie mieszkają
z synowymi, to jednak często je widują15. Aż 76% tej grupy widuje synową co najmniej kilka razy w miesiącu, 22% — kilka razy w roku, a tylko jedna z teściowych
nie utrzymuje żadnych kontaktów z synową. W wielu przypadkach to narodziny
wnuków spowodowały wzrost częstotliwości kontaktów między obiema kobietami. Czy współczesne, aktywne w życiu pozarodzinnym teściowe pomagają swoim
synowym? W świetle deklaracji udzielonych w ankietach i w wywiadach najczęściej
angażują się one w opiekę nad dziećmi (87%), rzadziej udzielają pomocy finansowej
(27%), pomagają, kupując jedzenie czy ubrania (23%), wspierają je psychiczne (23%)
czy wyręczają w prowadzeniu gospodarstwa domowego (6%). Opieka teściowych
nad wnukami przyjmuje różne formy. Tylko 15% badanych opiekuje się wnukami
codziennie po kilka godzin, 42% stwierdziło, że opiekuje się wnukami wtedy, gdy
te chorują, 23% w okresie ferii czy wakacji, 19% w wyjątkowych sytuacjach, gdy syn
i synowa wychodzą z domu, niektóre kobiety mają zaś jedno popołudnie w tygodniu przeznaczone na opiekę nad wnukami. A czy teściowe otrzymują pomoc od
swoich synowych? 47% badanych twierdzi, że synowa w ogóle im nie pomaga. Respondentki podkreślają jednak przy tym, że takiej pomocy nie oczekują. Najczęściej
wymienianą przez teściowe formą pomocy świadczoną przez synowe jest wsparcie
psychiczne (34%).
Współczesne teściowe nie zawsze w relacji z synowymi funkcjonują w roli autorytetu, który z racji wieku i zdobytych doświadczeń życiowych lepiej zna się na prowadzeniu domu czy wychowywaniu dzieci. Niektóre zwracają się nawet do swoich
synowych po rady, do których się potem w życiu stosują. Świadczą o tym poniższe
wypowiedzi dwóch teściowych:
Właśnie będę malować pokój, jedną ścianę na razie, a potem może pomalujemy
dalej, jeszcze inne ściany, więc mówię: może jakiś kolor. Nawet rozmawiałam
z synową przez telefon: może takie. — Nie mamo, a może jednak biały. I rzeczywiście, pomyślałam sobie, masz rację Ewuniu. Teraz mówię: Ewuniu masz rację,
bo rzeczywiście mały pokoik (W15).
Czasem pytam, czy mi lepiej w tym, czy w tamtym, to mi doradzi, czy do przedpokoju, ja jej mówię, że tak czy tak, to ona mi doradziła tak i ja jej przyznaję, że tak
lepiej. Ja mówię: Anka, ja się zawsze będę pytała ciebie (W6).

Teściowe uczestniczące w moim badaniu, mimo że pomagają swoim dorosłym
synom i synowym, często czas na emeryturze chcą wykorzystać również dla siebie.
Zwłaszcza, że coraz bogatsza, na razie głównie w dużych miastach, jest oferta zajęć
dla osób starszych: działają kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, organizowane są specjalnie z myślą o ludziach starszych seanse kinowe i zajęcia sportowe.
15
Spośród badanych teściowych 8% mieszkało razem z synowymi, 34% w odległości do
10 km, 31% w odległości 11–25 km, 11% w odległości 25–50 km, a 10% dzielił od synowych
dystans 100 km lub większy.
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Niekiedy aktywne w życiu pozarodzinnym teściowe spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony najbliższych, którzy kobietę w wieku 60 lat i więcej widzieliby najchętniej w domu, opiekującą się wnukami czy wykonującą robótki ręczne. Czasem
sprzeciw dla aktywności pozarodzinnych teściowych pojawia się również u synowych, o czym świadczy poniższa wypowiedź:
Z jedną synową, tego najstarszego syna, miałam takie jedno zajście, takie typowe.
Ona jest ze wsi dziewczynka, ale nie wiem, czy tam jest tak, że babcie tam już takie
tego, to nie mają nic innego do roboty, tylko wnukami ich trzeba, żeby pomagały, bo tak mi się coś wydaje. Nie mogła czegoś takiego zrozumieć, że ja, no bo ta
jedna synowa, druga synowa rozumie, że ja mam jakieś zainteresowania. I taka
była sytuacja, że byłam u nich i ona tak: — Po co mamie angielski? Tak mi wręcz
powiedziała. A ja mówię: — Kochana moja, jak ja byłam w twoim wieku, miałam
małe dzieci, to ja najpierw wychowywałam, byłam na wychowawczym, najpierw
pracowałam, później poszłam na wychowawczy, odchowałam dzieci, później pracowałam i było tak. I były same obowiązki, bo ja miałam i w pracy obowiązki,
i w domu obowiązki i była praca, dom, dzieci, praca, dom, dzieci i tak na okrągło.
Ja nie miałam kiedy pójść do teatru, bo mi nikt nie został. Później mój ojciec chorował, później mama przeżywała śmierć ojca i takie rzeczy. Nie chodziłam ani do
teatrów, sporadycznie jak gdzieś poszłam to tego. Ja mówię: — A teraz jest czas dla
mnie i powiedziałam. Ja i tak ograniczyłam teraz. Im więcej wnuków, to ja ograniczam swoje wyjścia, jak to się mówi, do minimum. Ja teraz chcę, żeby był czas dla
mnie, ja swoje zrobiłam, ja dzieci odchowałam i obowiązek wykonany (W6).

Wypowiadająca się powyżej teściowa, która mając kilkoro wnucząt nie rezygnuje z własnych pasji i zajęć podkreślała: „kocham wnuki, ale to nie jest moje oczko
w głowie. Nie jest to moja pasja. Uważam, że najlepiej, jak rodzice sami wychowują
dzieci, a ja jestem tylko taką dochodzącą w konkretnych przypadkach” (W6).
Jedna z teściowych, która przez kilka lat angażowała się w dużym zakresie
w opiekę nad wnukami, a obecnie jest aktywna w życiu pozarodzinnym, pracuje zawodowo, będąc na emeryturze, uczestniczy w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku stwierdziła, że: „[...] ja właściwie przez 3 lata się oddałam, bo wychowywałam
dziecko. A teraz córka wychowuje i dopiero teraz wie, co to znaczy wychowywać
dzieci” (W15).
Osoby starsze często są postrzegane przez społeczeństwo jako stojące na straży
tradycyjnych wartości, rytuałów rodzinnych. Tymczasem zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy to synowym zależy na przestrzeganiu i przekazywaniu najmłodszemu pokoleniu tradycji rodzinnych bardziej niż teściowym:
U nas to było, my byliśmy przyzwyczajeni, bo ja mam siostrę, no troszkę młodszą
ode mnie i myśmy tak robili, że w święta to myśmy zawsze wyjeżdżali gdzieś, czy
do jakiegoś ośrodka w Polsce. Za granicę to raczej na święta nie, chociaż byliśmy
ze dwa razy w Egipcie. Ale z siostrą. [...] No i jak nastała Iwona, to nie podobało
jej się, że chcemy na święta wyjechać. Może miała rację, bo ona, teraz dzieci są już
starsze, bo Asia ma 6 lat, mówi, że dzieciom powinno się przekazywać tradycję i pokazywać, jak się powinno wspólnie spędzać święta, więc tak jak mówię, może ma
i rację. Ale ja w dalszym ciągu najchętniej to bym zabrała łachy pod pachy, jak to się
mówi i pojechałabym gdzieś do ośrodka jakiegoś, gdzie mam spokój przez tydzień
czasu i dostanę jedzonko, mogę sobie iść na spacer, mogę sobie iść do kościoła (W11).
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Podsumowanie — rola teściowej dawniej i dziś
Rola teściowej jak każda rola rodzinna ulega zmianom, gdyż sama rodzina, jej
kształt, normy wewnątrzrodzinne współcześnie nieustannie się zmieniają. Problemem dla niektórych teściowych może być sytuacja, kiedy chcą, aby ich relacje z synową były takie jak te, które one miały z teściowymi. Najczęściej jest to trudne do
osiągnięcia, współczesne synowe inaczej bowiem zostały wychowane i w innych
warunkach dorastały. Wiele faktów dotyczących życia rodzinnego, które przez poprzednie pokolenia były traktowane jako oczywistości (np. para nie może ze sobą
mieszkać przed ślubem czy niedługo po zawarciu związku małżeńskiego powinny pojawić się dzieci) dzisiaj już takimi nie są. Coraz więcej teściowych nigdy nie
przeżyje ślubu własnych dzieci, albowiem zdecydują się one żyć w związku nieformalnym. Z powodu coraz większej liczby par bezdzietnych z wyboru, niektórym
teściowym synowa zaś nigdy nie urodzi wnuków.
Znany brytyjski socjolog Anthony Giddens twierdzi, że można mówić o ogólnoświatowych trendach w przemianach rodziny i zalicza do nich: mniejszy wpływ
grupy krewnych, wolny wybór małżonka, coraz większe prawa kobiet do podejmowania decyzji rodzinnych, wzrastający wskaźnik zatrudnienia kobiet, większą swobodę seksualną w społeczeństwach, które były w tej sferze dotąd restrykcyjne, dostrzeżenie praw dziecka16. Wszystkie one pośrednio lub wprost związane są z rolą
teściowej. Tak np. przywiązywanie większej uwagi do praw dziecka może powodować różnice między synową a teściową w podejściu do wychowywania dzieci/wnuków. Teściowa może być zwolenniczką bardziej autorytarnego stylu wychowania
i twierdzić, że synowa za bardzo rozpieszcza wnuki. Porównanie pozycji teściowej
w rodzinie tradycyjnej i współczesnej przedstawia poniższa tabela:
Tabela 1. Teściowa w rodzinie tradycyjnej i współczesnej
Teściowa w rodzinie tradycyjnej

Teściowa w rodzinie współczesnej

Zostawała teściową we
Zostaje później teściową
wcześniejszym wieku
Miała wpływ na wybór małżonka dziecka — Nie ma wpływu na to, kto będzie jej synową
synowej czy zięcia
czy zięciem
Ma niewiele synowych i zięciów w danym
momencie, choć zdarza się, że w ciągu
Miała kilka synowych i zięciów
życia może mieć np. kilka synowych, mając
jednego syna (ze względu na rozwody
i częste zmiany partnerów życiowych)
Często mieszkała z synową/zięciem
Krótko funkcjonowała w roli teściowej
Skoncentrowana na życiu rodzinnym
Narzucała swoje zdanie synowej czy
zięciowi

Nie mieszka razem z synową/zięciem
Funkcjonuje dłużej w roli teściowej (z racji
wydłużającego się życia)
Aktywna zawodowo, a co za tym idzie
mająca mniej czasu na życie rodzinne
Bardziej nastawiona na partnerstwo
w relacji z synową/zięciem

Źródło: oprac. własne.

16

Cyt. za A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 56.
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Przedstawiona powyżej tabela, jak wszystkie tego rodzaju schematy jest pewnym uproszczeniem, pokazującym przemiany roli teściowej w ogólnych trendach.
Nie wszystkim współczesnym teściowym można oczywiście przypisać wymienione
powyżej cechy. Można jednak generalizująco powiedzieć, że coraz więcej spośród
teściowych: debiutuje w tej roli w późniejszym wieku; ma mniej synowych i zięciów; dłużej w roli tej funkcjonuje; jest aktywnych zawodowo i nie mieszka z synową/zięciem. Coraz częściej można też mówić o dwustronnej wymianie informacji
czy doświadczeń pomiędzy synową a teściową. Niejedna teściowa zdaje sobie sprawę z tego, że są dziedziny życia, na których synowa zna się lepiej (np. korzystanie
z komputera, internetu, rozliczanie podatków czy urządzanie wnętrz) i korzysta
z jej rad. Wtedy to żona syna występuje w roli doradcy, eksperta czy nauczyciela
swojej teściowej.
Wbrew negatywnym stereotypom dotyczącym teściowych, wiele ze współczesnych kobiet mówi o pozytywnych relacjach z żoną czy partnerką syna. Oczywiście,
jak w każdej relacji interpersonalnej zdarzają się sytuacje konfliktowe, jednak nie są
one częste, a w wielu układach synowa–teściowa relacje są bliskie, ciepłe i serdeczne. Coraz więcej współczesnych teściowych łączy aktywność w życiu pozarodzinnym (zajęcia sportowe, uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku)
z pomaganiem synowym, przede wszystkim w wychowaniu dzieci. Nie chcą być
one tylko babciami całkowicie oddanymi wnukom i sprawom domu, pragną godzić
własne pasje i zajęcia z życiem rodzinnym.
Należy też pamiętać, że badania zostały przeprowadzone wśród teściowych
warszawskich, posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, w większości
uczęszczających na różnego rodzaju zajęcia. Nie są one zatem grupą reprezentatywną dla ogółu polskich teściowych, być może należy je określić mianem nowoczesnych teściowych czy nowoczesnych babć. Ich rówieśniczki mieszkające na wsiach,
gorzej wykształcone, niekorzystające z zajęć sportowych czy uniwersytetów trzeciego wieku będą też inaczej funkcjonowały w roli teściowej. Niestety, brakuje badań
naukowych i publikacji, które byłyby poświęcone takim teściowym i pozwalały na
ujęcia porównawcze.
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Starość w polu widzenia. Sprawność i seksualność

W

1982 r. Robert Mapplethorpe zrobił sesję fotograficzną z rzeźbiarką Louise
Bourgeois (ur. 1911). W tym samym roku odbyła się również w nowojorskim
Museum of Modern Art (MoMA) pierwsza retrospektywa artystki — mającej wówczas 71 lat — która przyniosła jej rozpoznawalność w szerszym obiegu. Jak wspomina
ona w filmie biograficznym o Mapplethorpie1, znając reputację fotografa, postanowiła
się uzbroić na spotkanie z nim i wzięła ze sobą jedną ze swoich rzeźb. Była to Fillette
(1968) — „dziewczyneczka” — przedstawiająca odlew penisa. Tak powstało ikoniczne
zdjęcie, na którym stara kobieta, artystka, która właśnie zyskała sławę, z uśmiechem,
w ciemnym wdzianku z piór, zdecydowanie i czule zarazem trzyma pod pachą swoje
dzieło — reprezentację penisa. Zdjęcie od razu wywołało rozmaite reakcje, również
takie, które wprost odwoływały się do obsceniczności połączenia widoku starej kobiety z penisem. Zostało też ocenzurowane na wystawie w MoMA, gdzie pozostawiono portret artystki, ale wykadrowany bez rzeźby, uznanej za pornograficzną. Sama
Bourgeois śmiała się, używając — we wspomnianym filmie — znanego argumentu,
że wszystko jest w spojrzeniu patrzącego, a nie w obrazie, więc raczej świadczy o patrzącym. Przez kolejne trzy niemal dekady (artystka zmarła w 2010 r. w wieku 99 lat)
kontynuowała pracę twórczą, ostatnie dzieło kończąc na tydzień przed śmiercią.
Obraz ten — dosłownie obsceniczny, skoro pierwotnie umieszczony został poza
sceną widzenia — można też uznać za emblematyczny dla postrzegania starości we
współczesnej kulturze zachodniej, zwłaszcza w jej obiegu medialnym. To oczywiście obszar niewyczerpany i absolutnie niejednorodny, który wymagałby szeroko zakrojonych badań. Zapewne zresztą będą one prowadzone, biorąc pod uwagę proces
starzenia się społeczeństwa i nieuniknione zmiany z tym związane. Poza zademonstrowana przez Bourgeois na fotografii Mapplethorpe’a jest formą kpiny z oczekiwań i nastawień odbiorcy. Wskazuje ona na dwie niewidoczne linie demarkacyjne
wyznaczające pole, w którym starość chowana jest przed naszymi oczami — jedna
wiąże się ze sprawnością, a druga z seksualnością. Nie są one oczywiście ustabilizowane, lecz podlegają raczej ciągłym procesom negocjacji i przesunięć.
W Polsce znaczącą (i oczywistą) cezurą związaną z przemianami obyczajowymi,
również dotyczącymi postrzegania starości, jest tzw. transformacja 1989 r. Data ta

1
Arena. Robert Mapplethorpe, reż. Nigel Finch, BBC 1988. Film dostępny jest także on–line:
http://www.ubu.com/film/mapplethorpe_arena.html; por. też odpowiedni fragment wywiadu z Bourgeois: http://www.youtube.com/watch?v=FX5XGfzRtkQ [dostęp: 20.12.2015].
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wyznacza z jednej strony otwarcie sfery publicznej na nowe dyskursy, pojęcia i tożsamości, a z drugiej wiąże się z początkiem zmian ekonomicznych, które dotyczyły
m.in. takiej kwestii, jak wiek emerytalny. Świadczenia emerytalne upowszechniające się w XX w., a dziś zagrożone w wyniku czynników obiektywnych, czyli zmiany
struktury demograficznej bogatych społeczeństw, oraz subiektywnych — zaniechań
i błędów kolejnych rządów, wiążą się bowiem ściśle z wiekiem, od którego można
przejść na emeryturę. Wbrew nazwie „przejście” nie ma w tym nic obrzędowego,
nie istnieją żadne społecznie utrwalone praktyki czy ceremonie, które wprowadzałyby w to nowe doświadczenie. Jest ono zresztą bardzo zróżnicowane: może oznaczać czas wolny od pracy, ale też czas wolny dla innej pracy lub dla rodziny (opieka
nad wnukami). Jednocześnie sytuację komplikuje złożoność systemu emerytalnego w Polsce, w którym na emeryturę mogą przechodzić trzydziestoparolatkowie
(w służbach mundurowych) i siedemdziesięciolatkowie (profesorowie akademiccy).
Popularne seriale telewizyjne, które po 1989 r. adresowano do szerokiej i zróżnicowanej pod względem wieku widowni — Klan (od 1997), Złotopolscy (1997–2010),
M jak miłość (od 2000) — opierały się na wyobrażeniu rodziny wielopokoleniowej,
silnie związanej, często zamieszkującej jeden dom. W typowy dla narracji mitologicznej sposób odwoływały się do rzeczywistości nieistniejącej, prezentowały stan
wyobrażony. W przestrzeni miejskiej już bowiem jedynie co dziesiąte gospodarstwo
było zamieszkiwane przez trzy pokolenia, co było znaczącą różnicą w stosunku do
okresu PRL. Niemniej jednak w serialach tych pojawiały się i odgrywały znaczącą
rolę postacie osób dojrzałych i starych, bywało też, że niedołężnych (choć niekoniecznie w polu widzenia, raczej w polu „mówienia o”), co więcej z samej ich struktury wynika również, że bohaterowie starzeją się wraz z widzami, a zatem granica wieku — i jego widoczności — przesuwa się.
Podobnie jest także w nowszych produkcjach. Przykładem może być serial Rozlewisko, realizowany przez TVP1 od 2009 r. na podstawie cyklu powieściowego
Małgorzaty Kalicińskiej. Są tu rozwody, ale też powroty do siebie po rozwodach
i pojednania rodziców i dzieci po latach. Kalicińska przedstawia rodzinę zranioną,
ale znajdującą ukojenie nad tytułowym rozlewiskiem, z dala od miasta i ucisku korporacji (najpierw jednak trzeba trochę w nich popracować, żeby na rozlewisko zasłużyć). Utopia pełnej rodziny, oczywiście trzypokoleniowej, zdolnej też do opieki
nad najbardziej słabymi jej członkami (niepełnosprawną umysłowo ciotką głównej
bohaterki) realizuje się poza przestrzenią „żywej” współczesności, na uboczu. Tu
znajduje się również miejsce na emocje i życie seksualne osób dojrzałych czy starszych — jak w przypadku matki głównej bohaterki, granej przez Małgorzatę Braunek (ur. 1947, choć w fabule filmu jest co najmniej o dekadę młodsza).
Rzeczona polska aktorka, po przerwie i okresie jedynie sporadycznego kontaktu
z filmem, wróciła na dobre do zawodu aktorki w 2004 r. w filmie Tulipany Jacka
Borcucha, w którym zagrała wraz z Janem Nowickim (ur. 1939), Tadeuszem Plucińskim (ur. 1926) i Zygmuntem Malanowiczem (ur. 1938). W formie estetycznej filmu kryło się wiele retro–nostalgii, przywoływania złotych czasów polskiego kina,
kojarzonych z twarzami wymienionych aktorów, ale też jego akcja kończyła się
ogłoszeniem zaręczyn granej przez Braunek Marysi z „Matką” (Nowicki). Podobnie
w drugim sezonie serialu Bez tajemnic (HBO 2012) mamy bohaterów granych przez
Krystynę Jandę (ur. 1952) i Jerzego Radziwiłowicza (ur. 1950) — postać terapeuty
grana przez niego jest głównym protagonistą serialu — a jeden z pacjentów (zagrany przez Janusza Gajosa, ur. 1939) przeżywał kłopoty w związku z przymusowym
odsunięciem na emeryturę po wieloletniej pracy na stanowisku dyrektorskim.
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Przywołuję te daty nie po to, by wypominać wiek znakomitym polskim aktorom (nawet jeśli grają zwykle postaci nieco od siebie młodsze, nie do końca zgodne
ze swoim wiekiem metrykalnym). Wskazane przykłady dowodzą bowiem, że także
w popularnych narracjach przesuwa się granica wieku i coraz częściej protagonistami są pięćdziesięcio– czy nawet sześćdziesięciolatkowie. Reprezentują oni osoby
aktywne zawodowo lub na granicy wykonywania stałej pracy i emerytury. Zazwyczaj jednak warunkiem ich widzialności jest sprawność intelektualna i cielesna (choć
bywa, że podszyta lękiem przed chorobą).
Istotnym wymiarem tej sprawności jest siła nabywcza portfela — i ona także
bardzo często jest powodem, dla którego ludzie starsi pojawiają się w przedstawieniach medialnych. Dopóki istnieje rynek usług i towarów adresowanych do ludzi
starszych (okulary, klej do protez, różnego rodzaju leki), bądź do szerszego grona
odbiorców, wśród których osoby starsze stanowią istotną grupę, dopóty będą się
one pojawiać. Muszą być jednak, powtórzę, sprawne ekonomicznie — nie ma miejsca dla starości, o ile wiąże się z poważną chorobą, niedołężnością i właśnie biedą.
„Trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku” mówił bohater reklamy OFE Allianz
pod adresem agresywnych młodzieńców atakujących jego żonę — i odjeżdżał ze stacji benzynowej w rytm piosenki Wesołe jest życie staruszka2. Inne reklamy Otwartych
Funduszy Emerytalnych pokazywane w 1999 r. — wraz z wprowadzeniem reformy
emerytalnej i trzech innych reform — także najczęściej apelowały do wyobrażenia
o przyszłym życiu w luksusie. Kontrowersje wzbudziła kampania funduszu EGO,
oparta na haśle „Na emeryturze nie musisz udawać życia”3. Towarzyszyły temu obrazki pokazujące tych, którym odłożyć środków na luksus się nie udało i w związku z tym mogą jedynie „bawić się” w podróże do ciepłych krajów lub w jazdę na
nartach, w zaciszu mieszkania, za pomocą prostych rekwizytów w postaci balii lub
udającego śnieg pierza. Wbrew intencjom gdzieś w podtekście reklamy odczytywano jednak żart z rzeczywistej sytuacji ówczesnych emerytów — nie wiemy w końcu
jak będzie wyglądało życie na przyszłej emeryturze (dziś wiemy, że nie najlepiej),
ale dzisiaj nie jest dobrze i obecni emeryci jedynie „bawią się” w życie4. Reklama
kończyła się hasłem „EGO. Pozostań sobą”, które ujawnia też stosunek do starości — udaje, że po przejściu na emeryturę znajdujemy się w sytuacji wiecznych wakacji, „jesteśmy sobą”, mając po prostu więcej czasu na realizację zainteresowań.
Usuwa więc z pola widzenia proces starzenia się (a co, jeśli np. nie będzie już można jeździć na nartach?), kładąc nacisk na możliwości finansowe, na iluzję płynnego
przejścia od czasu zarabiania pieniędzy do czasu ich wydawania.
Niewiele wcześniej, bo w 1996 r., Bogusław Linda na fali popularności po swoim
udziale w filmach Władysława Pasikowskiego, wziął udział w reklamie papierosów
West, kreując w niej wizerunek twardziela o gołębim sercu. Już wtedy reklamę kończyło wypisane wielkimi literami ostrzeżenie ministra zdrowia, że palenie papierosów zawsze źle się kończy. Kilkanaście lat później, jesienią 2012 r. pewne poruszenie
wśród fanów aktora wywołała jego decyzja o udziale w kampanii Pharmaton Geriavit. Linda (ur. 1952), mówił w niej, szykując się do wyjścia na przejażdżkę konną: „Mam tyle lat, ile mam”, dodając następnie: „I energię, by robić swoje”. Hasło
reklamowe głosiło: „W sile wieku, w pełni sił”. Pojawia się tu wyraźna sugestia, że
2

Por. http://www.youtube.com/watch?v=1C2brhy17g8 [dostęp: 20.12.2015].
Por. np. http://www.youtube.com/watch?v=Aa3p25hQmYs [dostęp: 20.12.2015].
4
Por. też J. Jaworska, Emeryt: „Szoruj, babciu, do kolejki...”, [w:] Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 65–75.
3
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do cieszenia się życiem w pełni konieczne jest wzmocnienie farmakologiczne, że
natura już nie wystarcza, ale w końcu zawsze są pieniądze, by energię sobie kupić.
W przekazie reklamy przyznaje się, że „lata już nie te”, ale przypomnienie o wieku
zostaje zagłuszone obrazem sprawności, a co istotne, fizycznej. Nie ma przyszłości
dla emerytów, którzy chcieliby przykładowo nie robić niczego albo, wyobraźmy sobie, poczytać. Osobno działa czynnik „wizerunkowy”. W reklamie mówi B. Linda,
zatem nawet twardziele korzystają z energetycznego wsparcia (i niektórzy z komentatorów na forach pisali, że „taki aktor” nie powinien reklamować środka wzmacniającego). Zarazem każdy odbiorca, który był kiedykolwiek fanem aktora lub po
prostu lubił jego filmy, dobitnie uświadamia sobie upływ czasu — jak w krzywym
zwierciadle widzi, że jego/jej idol z czasów młodości nie jest już młody, zatem
on/a również.
Sprawność daje gwarancję, że nie przekroczy się granicy prawdziwej starości, która pozostaje niewidzialna. Sprawność łączy się przy tym z atrakcyjnością,
także w wymiarze erotycznym — i w tym kontekście starość kobieca odróżnia
się wyraźnie od męskiej: linia demarkacyjna w obu przypadkach przebiega nieco
inaczej. Bogusław Linda może „robić swoje” („jest megaseksowny”, choć jak pisał
jeden z forumowiczów, „jak na swój wiek”), jednak reakcje na udział Krystyny Mazurówny (ur. 1939) w programie Got to Dance. Tylko taniec czy Katarzyny
Grocholi (ur. 1957) w Tańcu z gwiazdami dowodzą, że kobieca seksualność w starszym wieku bywa postrzegana bardzo krytycznie. Oczywiście były to reakcje
zróżnicowane i wynikały także z charakteru stylizacji obu pań. Dużą rolę odgrywała jednak przyjmowana przez komentatorów nieadekwatność stylizacji (ostry
makijaż Mazurówny, krótkie spódniczki i dekolt Grocholi) w stosunku do wieku.
Kontrowersji nie budziły przecież występy Beaty Tyszkiewicz (ur. 1938) jako jurorki w Tańcu z gwiazdami, gdzie odgrywała stosowną rolę „damy”. Co oczywiste, w kulturze prefiguratywnej, w której wiedza należy do dzieci, nieoczywisty
pozostaje autorytet starości. „Chcemy znaleźć do jury kogoś, kto jest dla tych
młodych autorytetem w ich środowisku” — mówiła Nina Terentiew (ur. 1946),
uzasadniając zwolnienie Mazurówny z programu i wyraźnie dalej wskazując, że
musi to być ktoś dużo młodszy5.
Agresywne komentarze6 pod adresem wspomnianych celebrytek kazały znikać z telewizji „wapniakom” i ewentualnie udać się „na sumę do Rydzyka”. W ten
sposób przywołana została duża grupa starszych kobiet, zwykle określanych jako
„moherowe berety”. W symptomatyczny sposób traktowane są one jako „babcie”,
protekcjonalnie i z góry, a ich tożsamość i aktywność redukowana jest do modlitwy
i podążania za wskazaniami Radia Maryja. Widoczność tych kobiet w przestrzeni
publicznej jest negowana jako nieautonomiczna, instrumentalizowana przez polityków prawicy i Kościół, a w najlepszym razie „stadna”. Publicznie i na masową skalę
możemy tu podpatrywać proces, który często staje się doświadczeniem ludzi starych, od pewnego momentu nietraktowanych podmiotowo i stopniowo ubezwłasnowolnianych. Uderzające jest to w kontaktach ze służbą zdrowia, co celnie skomentowała Dorota Kędzierzawska w filmie Pora umierać (2007) z Danutą Szaflarską
(ur. 1915). W jednej ze scen widzimy pielęgniarkę, która słysząc, że starsza pacjentka

5
Por. np. notka w portalu Onet.pl z 23 stycznia 2013 r: http://muzyka.onet.pl/newsy/krystyna
-mazurowna-zwolniona-z-got-to-dance-tylko-taniec/j9l1k [dostęp: 20.12.2015].
6
Można je znaleźć w internecie we wpisach pod informacjami o wskazanych programach.
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weszła do pokoju, nawet nie podnosząc głowy, mówi: „Niech się rozbierze. Niech
się położy”, na co kobieta odpowiada z chichotem: „Niech się pocałuje w dupę”.
Interesujący komentarz do widoczności kobiet proponuje film dokumentalny
Anny Błaszczyk Darling, I lowe ju (2010). Dotyczy on kobiecej seks–turystyki czy
raczej — jak to się nazywa ze względu na odmienność potrzeb wyrażanych przez
kobiety w stosunku do potrzeb realizowanych przez mężczyzn w trakcie wycieczek
do Tajlandii — turystyki erotycznej. Błaszczyk konstruuje miejscami prześmiewczą,
miejscami gorzką narrację, w której centrum są trzy kobiety na wakacjach w Egipcie:
dwie młode przyjaciółki oraz „kobieta dojrzała”, pani Helena. Pojawiają się także
komentarze męskich turystów, którzy nie rozumieją, co kobiety widzą w tych „obcych”. Wymiar spotkania dwóch kultur, osobnych także w aspekcie ról przypisywanych kobietom i mężczyznom, pozostawiam tu na boku. Wielokrotnie powraca
w filmie kwestia, zgodnie, choć w inny sposób, wyrażana przez panów obu narodowości, że kobiety nie powinny się „tak” zachowywać.
Wymowny jest jednak monolog pani Heleny, która odsłania potrzeby i motywacje stojące za jej poszukiwaniem, niekiedy upokarzającym, romantycznej czy erotycznej przygody w Egipcie — nie trzeba dodawać, że dokonującej się w postaci
wymiany handlowej, choć niekoniecznie bezpośredniej płacy (kobiety kupują mężczyznom rozmaite rzeczy lub płacą rachunki, rzadziej dają pieniądze wprost). Kobieta, jak się zdaje, po części ma świadomość całej sytuacji, po części się samooszukuje — tak to przynajmniej odsłania kamera. Pani Helena ma jednak poczucie, że
po pięćdziesiątce jej życie się zmieniło, przeszła na emeryturę, nie ma co robić. „Na
ulicy jestem jakby niewidzialna” — mówi. Można to zinterpretować jako głęboką
internalizację wzorca, w którym kobieta istnieje tylko o tyle, o ile jest „patrzona”
przez mężczyzn. Niemniej jednak wskazuje także na działanie władzy spojrzenia,
które wyklucza, wyłącza z pola zainteresowania po przekroczeniu magicznej granicy wieku.
W nowoczesnym społeczeństwie jednostka akceptowana i wyemancypowana to
bowiem taka, która ma przyzwolenie na ekspresję seksualności i której ekspresja ta
pozostaje z tego powodu w jakimś stopniu przezroczysta. Władza dyskursu nakłada się tu silnie na indywidualne upodobania i granice7. Heteroseksualna para trzymająca się za ręce nie zwraca na ulicy najmniejszej uwagi (choć jeszcze do niedawna zdarzało się widzieć sceny ofukiwania młodzieży w zbyt intymnym kontakcie
w miejscach publicznych). W polu widzenia nie istnieje seksualność dziecięca lub
istnieje w spotworniałej wersji pedofilii. I prawo, i obyczaj określają granicę wieku,
od którego człowiek staje się istotą seksualną. Nie istnieje ciągle — choć domaga
się widoczności — homoseksualność, wymagająca alibi karnawału, jakim jest Parada Równości. I nie istnieje także seksualność ludzi starych lub starszych. Jak mówi
z goryczą pani Helena: „ciało się zmienia, ale w środku ten sam człowiek”, w domyśle — te same potrzeby, podobne oczekiwania.
To oczywiście nie do końca prawda, bo z wiekiem zmienia się zwykle także środek. Jednakże to właśnie ciało pozostaje głównym źródłem kłopotów i skandalem.
Stąd tak duże znaczenie mają, jak sądzę, prace tych artystów, którzy wprowadzają
w pole widzenia obraz ludzkiej cielesności nieprzetworzony przez formującą sztancę popularnych przedstawień nakierowanych na sprawność i stereotypową atrak-

7

Na temat „przesuwania granic” por. L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł.
E. Franus, Poznań 1998, rozdz.: Sztuka erotyczna: ramy pożądania, s. 173–179.
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cyjność. Istotną rolę odegrała tu w latach 90. XX w. twórczość tzw. artystów krytycznych: Zbigniewa Libery (który zaczynał dekadę wcześniej, ale jego prace i wskazana
problematyka cielesności weszły w szeroki obieg publiczny dopiero po 1989 r.),
Artura Żmijewskiego czy Katarzyny Kozyry. Wskazałabym tutaj Łaźnię I (1997)
wspomnianej artystki, wideoinstalację, w której weszła ona z kamerą do kobiecej
łaźni publicznej, podglądając i obserwując kobiety zajmujące się tam zabiegami wokół swoich ciał. To ciała bardzo różne, niekoniecznie ładne, ale też oswajane dzięki
temu, że zachowania kobiet są bardzo zwyczajne, codzienne8. Inaczej jest w pracy
Olimpia (1996) tej samej artystki, w której zostajemy skonfrontowani z ciałem zmienionym w efekcie choroby (Kozyra re–prezentuje siebie, chorą na białaczkę, jako
współczesną Olimpię z obrazu Édouarda Maneta) oraz procesu starzenia się — na
jednym ze zdjęć stara kobieta siedzi na łóżku, na zwykłym tapczanie, z czarną aksamitką na szyi, dokładnie jak postać z rzeczonego obrazu. Spojrzenie, z którym tutaj
musimy się zmierzyć, mówi nam, że w starości nie do zniesienia jest to, że na pewno
nas dotknie, w pewnym sensie odwracamy więc wzrok od samych siebie i swojego
ciała, które nieuchronnie stanie się ruiną. Związana ze starością granica widoczności, wyraźnie przesuwająca się w ostatnich latach, jest asymptotą, w tej mierze,
w jakiej nie do zaakceptowania zawsze będzie pozostawała ludzka śmiertelność.

8

Por. szczegółową analizę w: I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002, rozdz.: Katarzyna Kozyra: ciała wykluczone i transgresyjne, s. 147–183.
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Kowalska–Leder Justyna 279
Kowalski Karol 130
Kozakiewicz Jerzy 327
Kozińska Danuta 165–167
Kozłowska–Sabatowska Halina 201
Kozyra Katarzyna 279, 448
Koźmian Kajetan 108
Krajewski 332
Krajewski Marek 184
Král’ Janko 246, 248
Kramarz Henryka 329
Krasicki Ignacy 349
Krasiński Zygmunt 96, 255, 259, 341
Kraszewski Józef Ignacy 96, 112, 195, 197,
199, 200, 203, 206, 207, 342, 349
Kraus Ciril 249, 250
Kraushar Aleksander 229
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Krauss Michał 382
Krawiec Lucjan 87
Krekovič Eduard 245
Krekovičová Eva 245
Kreshel Peggy J. 356
Krężelski Józef 39
Križanić Juraj 250
Krockow von Christian 78
Kroh Antoni 425
Kršáková Dana 252
Kruk Stefan 214, 232, 265
Krupiński Franciszek 219, 220
Kruppe Jerzy 125
Kryński Adam 339, 344
Krzewski Karol 220
Krzycka Anna 370
Krzyżanowski Julian 212, 231
Krzyżanowski Konrad 271
Krzyżowski Łukasz 172
Kubicki Paweł 177
Kucharski Władysław 329
Kuciak Agnieszka 387
Kujawski Witold 34
Kukier Ryszard 130
Kukučín Martin 250
Kula Marcin 118
Kula Witold 118
Kulczycka–Saloni Janina 196, 218
Kumor Bolesław 125
Kuncewiczowa Maria 12, 18, 216, 373
Kuroch Walenty 37
Kuropatwiński, ksiądz 41
Kurpiewski Piotr 339
Kurz Iwona 12, 18, 279, 387, 443
Kurzynowski Adam 151
Kutrzeba–Pojnarowa Anna 116, 174
Kwak Anna 441
Kwaterko Mateusz 247
Kwiatkowski Piotr T. 195
Kwintylian 266
Lacan Jacques 186
Lach–Szyrma Krystyn 340
Lafontaine Franciszek Leopold 346
Lam Jan 229
Landau–Czajka Anna 13, 19, 397
Landman Adam 246
Langer Olgierd 360
Laskowski Józef 28
Laslett Peter 188
Lasoń–Kochańska Grażyna 267, 268
Laubitz Antoni 25
Lavater Johann 224, 240

Indeks osób
Lehr Urszula 11, 13, 17, 19, 411, 416–422,
426, 427
Leibl Wilhelm 269
Lelewel Joachim 89, 93, 95, 96, 98, 99
Lelong Eugène 69
Leniek Jan 330
Lenort Feliks 28
Lenz Rudolph 80
Leo Anna 343
Lepel von, wdowa 85
Leśniewski Norbert 266
Letka Maria Ewa 407
Lewalski Krzysztof 10, 16, 33
Lewandowski Lucjan 55
Lewicki Arkadiusz 425
Libański J. 370
Libera Zbigniew 448
Liebermann Max 272, 273
Liegeard Stephen 342
Likowski Edward 30, 32
Linda Bogusław 445, 446
Linton Ralph 415
Lipowski de Ernest 204
Lisowski Zbigniew 265
Lubaczewski Jan 328
Lück Helmuth E. 356
Luckmann Thomas 414
Ludwig Juliusz 58, 60
Ludwig, superintendet 56
Ludwik XVIII, król francuski 342
Luiza, właśc. Luiza Augusta Wilhelmina
Amalia Mecklemburg–Strelitz, królowa
pruska 341
Luter Marcin 63
Lutostańska Anna 166
Lutyk Aleksander 157, 158
Lützeler Heinrich 289
Lysiński Edmund 356
Łapiński Zdzisław 387
Łazarek Marianna 339
Łazarek Roman 339
Łopato Jan 154, 156, 157
Łosiński Augustyn 42
Łoza Stanisław 382
Łoziński Jerzy 283
Łubieński Feliks 59, 103, 109
Łuczak Aleksandra 354
Łukasiewicz Edmund 354
Łukasiewicz Juliusz 344
Łukasiewicz Małgorzata 272
Łukaszewicz Bohdan 395
Łuszczyński 67
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Indeks osób
Łysak Alina

267

Machalíková Pavla 255
Machlejd Julian 55, 58, 60
Machlejd Juliusz 50, 55, 58
Machlejd Krystyna 58, 60, 350
Machtemes Ursula 74, 83
Maciejewska Irena 212
Maciejewski Janusz 218, 220, 229
Mackiewicz–Golnik Lila 157
Macura Vladimir 246, 251, 258
Magala Sławomir 272, 281
Magnone Lena 211, 228, 233
Majerek Rafał 246
Makowiecki Andrzej Z. 218, 301
Makuszyński Kornel 325, 326, 403
Malanowicz Zygmunt 444
Malczewska–Pawelec Dorota 334
Malec Irena zob. Bilińska Irena
Malinowski M. 363
Malraux André 273
Malzahn von Dorothea 80
Malzahn von Luise 77
Małachowski Jan Nepomucen 108
Małachowski Kazimierz 88
Małachowski Stanisław 101, 104, 107
Małecki Dominik 36
Manberowa M. 373
Mander van Karel 268
Manet Éduard 275, 276, 448
Manitius Karol Gustaw 58, 59
Manitius Zygmunt 62
Mannová Elena 245
Mapplethorpe Robert 277, 443
Márai Sándor 325
Marchello Giuseppe 322
Marcinkowski, ksiądz 29
Marcus George E. 179, 180
Marcuse Herbert 312
Marczewska Katarzyna 89, 206, 207, 209, 267,
268, 288, 312, 329
Marek Aureliusz 231
Maret Hugues 339
Maricki L. 379
Marjańska–Czernik Maria 402, 409
Markiewicz Henryk 220
Markowska Danuta 114, 116, 117
Marpicati Arturo 314
Marshall Gordon 411
Martuszewska Anna 229, 236
Maryańska B. 137, 181
Marzęcki Józef 305
Marziali Giovan 321

Massow von Johann Heinrich 85
Massow von Julie 77
Massow von Wilhelm 77
Matejko Jan 342
Matuška Alexander 249
Matuszek Gabriela 231, 275
Matuszewiczówna Zofia 348
Matuszewski Krzysztof 277
May Andrzej 33
Mayenowa Maria Renata 419
Mazan Bogdan 202, 220, 229, 241
Mazanowski Antoni 330
Mazur Elżbieta 341, 345
Mazurówna Krystyna 446
Mazzini Giuseppe 316, 317
Mc Ginn Thomas 80
Mead Margaret 111, 113, 117, 281
Melbechowska–Luty Aleksandra 289
Mencel Tadeusz 109
Merrill Deborah M. 431
Metelska Maryla 127, 417
Mezger Johan 380
Miączyński Ignacy 102
Micewiczówna Hanna 382
Michaleis Karin 213
Michalkiewicz Stanisław 115
Michalska Iwonna 177
Michalska–Bracha Lidia 334
Michalski Jerzy 105
Michał Anioł Buonarotti 290
Michałek–Grodzki Stanisław 372, 377, 382,
383, 385
Mickiewicz Adam, poeta 88, 94, 221, 241,
254, 340, 351
Mickiewicz Adam, zięć Marii
Konopnickiej 234, 235
Mickiewicz Władysław 89, 97
Mickiewicz Zofia 230, 234, 235
Mikołaj I, cesarz rosyjski 53, 340
Mikołajczyk Aleksandra 251, 252, 255
Mikulski Kacper 55, 57
Milic–Czerniak Róża 163, 164
Mill John Stuart 222
Miller Rudolf 356
Miłkowski Zygmunt 94
Miłosz Czesław 286, 288, 291
Minkowski Aleksander 401
Minkwitz Rudolf 58
Minois George 267, 277, 288, 289
Mistinguett (właśc. Jeanne Florentine
Bourgeois) 372
Mitchell Brian R. 294
Mitterauer M. 74
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Mocarska–Tycowa Zofia 201, 203
Mochnacki Maurycy 89
Mocná Dagmar 255
Molik Witold 10, 16, 23, 24, 26
Monet Oscar Claude 273
Moniatowicz Janusz 287
Monkiewicz Dorota 280
Montemaggiori Amerigo 320
Morawińska Agnieszka 134
Morawska Zuzanna 347
Morecka Zofia 158
Morkowski Edmund 32
Moski Gaetano 319
Mráz Andrej 249
Mroczkowski August 334
Mrożek Sławomir 416
Mucha Janusz 172
Mucharski Piotr 285
Mukařovský Jan 247
Müller Ludwig 62
Munch Edvard 212
Munde Karl 345, 347
Münsterberg Hugo 356
Muradow M. 345
Musiał Piotr 114
Musierowicz Małgorzata 406
Musil Törless Robert 325
Musset de Alfred 221
Mussolini Benito 302, 317, 319–323
Muszalski Wojciech 157
Myśliński Tomasz Franciszek 34
Nadolski Jerzy 162
Nahorski Stanisław 213, 231
Nałkowska Zofia 12, 18, 216, 341
Napoleon I, cesarz Francuzów 102, 105,
106, 107, 110
Napoleon III, cesarz francuski 90
Narkiewicz Edward 37
Nash John 340
Natzmer von, wdowa 77
Nawrocki Zbigniew 152
Nead Lynda 266
Němcova Božena 251
Neubauer W. 75
Neumann Jens 73
Niedziela Zdzisław 249
Niedźwiedzki Władysław 339, 344
Niemcewicz Julian Ursyn 88–92, 96, 98, 107
Niezabitowski Marek 172
Niezgoda Piotr 332, 333
Niziurski Edmund 403, 404
Niżnik Józef 414

Indeks osób
Niżyński Wacław 279
Nochlin Linda 275
Norwid Cyprian Kamil 342
Nowacka Ewa 401, 407
Nowaczyński Adolf 343, 350
Nowak Barbara 151
Nowak Ewa 410
Nowak Jacek 233
Nowicki Jan 444
Nowodworski Michał 34, 38
Nowowiejski Antoni Julian zob. Hospes
Nussbaum Hilary 341
Nycz Ryszard 278
Ochorowicz Julian 202, 203, 217, 220, 221, 242
Odrowąż–Pieniążek Janusz 94
Odyniec Antoni Edward 340, 351
Ogrodziński Władysław 395
Olczak–Ronikier Joanna 350, 351
Oldenberg Karl 297, 301
Olech Joanna 408
Olejniczak Józef 266, 281
Olędzka Hanna 313
Olędzki Jacek 175
Olga Mikołajewna Romanow, wielka
księżna 59
Olizarowski Tomasz 95
Oljasz Tomasz 322
Olszewski Henryk 305
Olszewski, ksiądz 38
Oltmer Jochen 308
Omilanowska Małgorzata 339, 343
Onichimowska Anna 400, 408, 409
Ordon Juliusz Konstanty 94, 95
Organiściak W. 70
Országh Pavel 252
Orzechowski Michał 36
Orzeszkowa Eliza 11, 12, 18, 195, 197–199,
203, 207, 210–213, 217, 218, 221, 222,
224–226, 228, 230–233, 240–243
Osiński Dawid M. 11, 12, 17, 18, 217, 230,
236, 237
Ost. 388
Ostański Piotr 260
Ostrowicz Aleksander 341
Ostrowska Antonina 171
Ostrowska–Grabska Halina 272
Ostrowski Józefat Bolesław 90
Ostrowski Tomasz 108–110
Osuchowski Władysław 235
Otto Helena 61
Otto Jan Jakub 62, 63
Otto Leopold 56, 58, 61, 62, 63
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Indeks osób
Owidiusz (właśc. Publiusz Owidiusz
Nazo) 98
Owsińska Anna 95
Ożogowska Hanna 405
Pac Michał Ludwik 88
Pácalová Jana 257
Pacewicz Piotr 312
Paczoska Ewa 12, 18, 209, 211, 213, 222, 230,
231, 236
Padellaro Nazareno 319
Paderewska–Gryza Anna 342
Pagaczewski Stanisław 349, 351
Paillard Marie–Christine 273
Palska Hanna 171
Pałubicka Anna 412
Panek Bogusław 342
Papasogli Emilio 316
Papuzińska Joanna 402
Pareto Vilfredo 319
Paryski Witold H. 128, 416
Paschkis 380
Pasikowski Władysław 445
Pastenaci Karol 62
Pauliński Jan 28
Paull Hermann 29
Pauszer–Klonowska Gabriela 228
Pawelec Tomasz 334
Pawelski Arnold 312
Pawlikowska–Jasnorzewska Maria 215
Pawlikowski Jan 333
Pawlowski von, wdowa 81
Pawłowicz, lekarz 93
Paxton, Robert O. 312
Payne Stanley 314
Pejsa Jane 78
Penkala Franciszek 333
Pentek Zdzisław 67
Perrot Michelle 342
Petrasová Tat’àna 255
Petzold Marian 394
Pędich Wojciech 168
Pfuhl von Ottilie 77
Pichler Tibor 245
Piekarski Józef 333
Piekosiński Franciszek 65, 66, 67, 69, 71
Pielkowa Józefa Anna 429
Pieńczak Agnieszka 144, 417
Pieńkos Andrzej 269, 274
Pieńkowska–Rohozińska Ewa 196
Pieścikowski Edward 220
Pietraszek E. 130
Pietraszko 412

459
Pietrusiński Aleksy 36
Piętka Julian W. 34
Pigoń Stanisław 116, 118
Pilecki Antoni 219, 222
Piłsudski Józef 57, 239
Pindór, ksiądz 58
Piorunowa Aniela 220
Piotrowska Małgorzata Ewa 407
Piotrowski Jerzy 152, 162, 165, 168, 171, 177
Pissarro Camille 273
Pišút J. 249
Pišút Milan 245
Pius IX, papież (ur. Mastai–Ferrett Giovanni
Maria) 312
Piwocki Jerzy 69
Plater Ludwik 88
Platon 286
Pliniusz Starszy (właśc. Gaiusz Pliniusz
Secundus zwany Starszym) 273
Pluciński Tadeusz 444
Płachecki Marian 224, 225
Płaza–Opacka Dagmara 343
Podemski Piotr 13, 19, 311, 312, 314, 316
Podewils von, wdowa 85
Podgórska Eugenia 327
Podhradský Jozef 249
Podlipská Sofie 251
Podoski Kazimierz 156
Pogorzelski Walery 33, 36, 37
Pohl Jan 366
Polaczek Janusz 107
Polaczkówna Helena 68–70
Polański Tomasz 333
Polczyk Romuald 356
Poliklet 266
Pollock Griselda 267
Poloczkowa Barbara 132
Połomski Franciszek 305
Pomian–Pomianowska W. 377, 382, 383,
385
Poniatowski Józef 105
Poniatowski Józef Michał 90
Poniatowski Stanisław August, król
polski 346
Popiel Bronisław 328
Popiel Wincenty 48
Poprzęcka Maria 12, 18, 283
Porębska Anna 420
Porębska Helena 227
Pospelow 380
Potocka Zofia 351
Potocki Aleksander 108
Potocki Stanisław Kostka 107
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Potoczna Małgorzata 434
Potrykowski Alfons (Józef Alfons) 95
Potrykowski Alojzy 87
Poussin Nicolas 273
Pražák Albert 249
Prażmowski Adam 101
Prekerowa Teresa 382
Priessnitz Vincent 339, 347
Prochaska Antoni 68–70
Procházka Martin 256
Proń Stanisław 334
Prus Bolesław 235, 349
Przerwa–Tetmajer Kazimierz 212, 341
Przeździecki Józef Janusz 92
Przyborowski Walery 224, 226, 235
Przybylski Mikołaj 36
Przybylski Ryszard 286, 288, 292
Przybyszewski Stanisław 275, 341
Przygodzki Wincenty 44–46
Przyłuski Leon 25, 28
Ptaszycki, profesor 335
Ptaszyński Maciej 57, 63
Ptaszyński Radosław 78
Puchalska Beata M. 137
Puchnarewicz Elżbieta 431
Pudłocki Tomasz 14, 20, 325, 326, 328
Pulikowski Jacek 433, 434
Puszka Alicja 329
Puttkamer von Elinor 80
Puttkamer von Sophie 80
Puttkamer von Wilhelmine 76
Puttkamerowie, rodzina 76, 80
Putz Jacek 168
Pyter Magdalena 66
Pytlas Stefan 108
Pytlińska Laura 234
Rabińska Krystyna 297, 367
Raciniewska Alicja 172
Racław Mariola 173
Radwan Marian S. 36
Radzimiński Józef 107, 109, 110
Radziwiłłowie, rodzina 350
Radziwiłłówna Stefania 350
Radziwiłowicz Jerzy 444
Rajska Bohuslava 251, 252, 253, 258
Rak Jiří 247
Rakuski, radca 350
Rapacka Joanna 254
Raszyk Jan 139
Reif Heinz 73, 76, 77
Reissova Antónia zob. Rajska Bohuslava
Rejniak Zofia 399

Indeks osób
Rembrandt właśc. Rijn van Rembrandt
Harmenszoon 265, 272, 273, 279, 281,
288, 290
Renoir Auguste właśc. Renoir Pierre–
August 273, 276
Retecka Anna 380
Rettinger Mieczysław 241
Reulecke Jürgen 307
Reymont Władysław 112
Rhodes Anthony 316
Richardson Bessie Ellen 267
Ringel Gerhard 308
Robińscy, rodzina 26
Robiński Jan 26
Robiński, profesor 335
Rodin Auguste właśc. Rodin François–
Auguste–René 272, 274, 275
Rodziewiczówna Maria 210
Rogowski Łukasz 172
Rohleder Hermann 296
Rolleczek Natalia 405, 406
Romanowowie, dynastia 54, 61, 343
Romer Eugeniusz 331, 336
Roncaglia Silvia 401
Rondthalerowie 55
Ronduda Łukasz 280
Rosales Rodriguez Agnieszka 12, 18, 265, 272
Rose Henryk 328
Rosenbaum Karol 245
Rosenthal Friedrich Christian 383
Rosochacka–Gmitrzak Magda 173
Ross Friedrich 308
Rosset Edward 389
Rosso Medardo 273
Rötscher Karl 58
Rowicka Małgorzata 229
Różewicz Tadeusz 265, 281
Różewiczowa Stefania 265
Rubinstein Arthur 290
Rudal Walenty 32
Ruﬀ Karl 61
Rusek Halina 144, 417
Rusinowa Izabela 88
Russel Richard 339
Rutkowska Małgorzata 178, 179
Rutkowski Jan 158
Rybiński Rajmund 154
Rychard Andrzej 171, 178
Rydzyk Tadeusz 446
Rysz–Kowalczyk Barbara 154
Ryttel Franciszek 98
Sabara Jerzy 284
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Indeks osób
Sadowska Joanna 151
Sand George właśc. Dudevant z d. Dupin
Amantine Aurore Lucile 343
Sandler Samuel 240
Sapia–Drewniak Eleonora 429
Sas Maksymilian 105
Savigny von Eike 174
Savonarola Girolamo 313
Sawczyn Iwan 328
Sawicka Franciszka W. 137, 181
Schatzki Theodore 174
Schelling Friedrich 254
Schinirowska von, wdowa 77
Schmalensee von Friedrich Ludwig 76
Schmidt Berthold 77, 80
Schmude von Sophie Elizabeth 80
Schmude von, oficer 84
Schmude von, wdowa 85
Schoedler Fryderyk 231
Schoenborn Karl 383, 385
Schönfeldt Sybil 128, 415
Schopenhauer Artur 231
Schrager B. 378
Schüssler 63
Scott Walter Dill 356
Seeger W. 362
Sempoliński Jacek 12, 18, 283–291
Sempołowska Stefania 374
Seneka (właśc. Lucjusz Anneusz Seneka
Młodszy) 231
Serra Jean Charles 101
Sewz–Vosshenrich Gabi 356
Siciński Andrzej 164
Siczyński Mateusz 26
Sieder R. 74
Sienkiewicz Henryk 221, 341, 342, 350
Sienkiewicz Klemens 332, 333
Sierakowska Katarzyna 9, 12, 13, 15, 367
Sierawski Julian 99
Siesicka Krystyna 407
Signac Paul 342
Simmel Georg 272
Simon Józef 26
Sitkowska Maryla 279
Skarga Barbara 202, 207, 219
Skorupa Ewa 241
Skrzypkowski Mikołaj 37
Sládkovič Andrej 247, 250
Słabek Henryk 152
Słowacki Juliusz 94, 95, 97, 100, 221
Smyk Grzegorz 34, 60, 61
Snoep D. P. 267
Snopkiewicz Halina 405

461
Sobieraj Tomasz 207
Sobiesiak Paulina 173, 183–185
Sobisiak Walerian 130, 135, 136
Sobolewscy, rodzina 109
Sobolewski Walenty 107, 109
Sojková Zdenka 251
Sokołow Aleksander R. 36
Sokrates 98
Sołtyk Roman 89
Sołtyk Stanisław 109
Sołtysik Tomasz 330
Somolayová L’ubica 249, 250, 261
Sontag Susan 281
Sosnowska Joanna 289
Sotomska–Sas Danuta 339
Spencer Herbert 202, 218, 220, 226
Spengler Oswald 305, 309
Sperowski, ksiądz 38
Spleszyńska Weronika 57
Spleszyński Józef 56, 57, 58
St. J. 392
Stablewski Florian 29–31
Stachowicz Józef 329
Stachowicz Julian 332
Stadnicki Ignacy 108
Staniewicz Ezechjel 93
Staniewska Anna 412
Staňka Václav 251
Stankiewicz Wincenty Rajmund 37
Stankowska Magdalena 13, 19, 429
Stańczak–Wiślicz Katarzyna 13, 19, 387
Stańczuk Ewa 137, 181
Staręga Joanna 156, 168
Staręga–Piasek Joanna zob. Staręga Joanna
Staszczak Zofia 137, 412
Staszic Stanisław 226
Stawiński Janusz 173
Stefaniuk Tomasz 248
Stefczyk Franciszek 119
Steﬀen Wiktor 267
Stegner Tadeusz 10, 13, 16, 19, 53–57, 59,
339, 341, 343
Steinbrecher Michał 59
Steiner George 283
Steiner Giuseppe 320
Steinhaus Hugo 333
Sternberg von Josef 325
Števlíkova Mária 257
Stępiński Włodzimierz 76, 84
Stojanowski Bolesław 328
Stomma Ludwik 112
Straburzyńska–Lupa Anna 380
Straburzyński Gerard 380
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Strawiński Igor 279
Strzelczyk Jerzy 67
Štúr Ľudovít 245, 246, 248, 251, 255, 257,
262, 263
Styszyńska Zofia 209, 266, 288
Sudolski Zbigniew 94, 96, 255
Sujak Elżbieta 128, 415
Suraci V. 418
Sutowicz Julian 331
Synak Brunon 125, 153, 171, 413
Szacki Jerzy 425
Szafer Władysław 331
Szaflarska Danuta 446
Szajnocha Karol 224
Szalay Józef 342
Szarek Maciej 116
Szarkowicz Dorota 356
Szawłowski Ryszard 109
Szczepanowski Stanisław 112
Szczepański Jerzy 87, 95, 98
Szczepański Marek S. 353
Szczerbińska Bogusława 35
Szczęsna Ewa 365, 366
Szkudliński Jan 78
Szleszyński Bartłomiej 236
Szmaj Ewa 13, 19, 375, 378
Szmyd Kazimierz 327
Szopa Bogumiła 159, 160, 163
Szot Adam 42
Szpakowska Małgorzata 176, 279, 445
Szromba–Rysowa Zofia 146, 147, 421
Sztykiel Ewa 343
Szubert Wacław 155, 165
Szudarek Agnieszka 11, 17, 73
Szukalski Piotr 434
Szulakiewicz Władysława 326
Szumlicz Joanna 169
Szumski J. 393
Szurek Agnieszka 112
Szwarc Andrzej 9, 15, 110, 151
Szweykowski Zygmunt 196, 218, 220, 227, 229
Szychulski Władysław 328
Szyjkowski Marian 344, 349
Szymańska Maria Alicja 407
Szynkiewicz Sławoj 114, 174, 419
Ściepuro Arkadiusz 266
Śliwiński Teodor 30
Śmiarowska Jadwiga 377
Śmigiel Kazimierz 31
Śnieczkowski, ksiądz 38
Świeboda Józef 330
Świerczyńska Dobrosława 224

Indeks osób
Świerzowicz Jan 324, 334
Świętek Jan 130, 421
Świętochowska Maria 237
Świętochowski Aleksander 201, 217, 220,
221–226, 228, 229, 231, 237–240, 242, 243
Świsłowski Z. 370
Świtalska Julia 372, 377–380
Tamß Friedrich 309
Tańska Klementyna zob. Hoﬀmanowa
Klementyna
Tarkowska Elżbieta 173, 178, 187
Tarnowski Antoni 26
Tatarkiewicz Władysław 219
Teichgraeber Stephan–Immanuel 253
Tennyson Alfred 206
Terentiew Nina 446
Thane Pat 267, 268, 288, 368
Thomas K. J. 172
Thomas William I. 127, 417
Tobera Marek 229
Tochtermann Gustaw 59
Tochtermann Henryk 59, 60
Tokarczuk Ignacy 112, 120
Tokarski Julian 67
Tokarz Wacław 104
Tokarzówna Krystyna 227, 235
Tołstoj Lew 206
Tołwiński Stanisław 13, 19, 391–393, 395
Tomasik Wojciech 387
Tomicki Ryszard 419
Tomkowski Jan 220, 222, 241, 242
Topp Izolda 412
Toulouse–Lautrec Henrie 276
Trawkowski Stanisław 420
Trembiński Emil 236
Tretiak Józef 94
Trojan Zofia 249
Truszkowski Aleksander 334
Tryfan Barbara 127, 131, 153, 157, 158
Tuan Yi–Fu 134
Turner Victor W. 112, 113
Turno Adam 25
Tyc Teodor 67
Tychowski Wiktor 375–377
Tycjan właśc. Vecelli lub Vecellio
Tiziano 273, 288, 290, 291
Tycner Janusz 78
Tycner Wanda 78
Tylkowa Danuta 139, 146, 147
Tymowski Andrzej 159, 162, 167
Tymowski Kantorbery 97
Tynecka–Makowska Słowinia 202
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Indeks osób
Tynecki Jerzy 220
Tyrowicz Marian 89
Tyszkiewicz Beata 446
Ułjanowski zob. A. P.
Urbaniak Bogusława 156, 161
Urbanowska Zofia 341, 389, 404
Usakiewicz Wojciech 113
Valadon Suzanne 269, 276, 277
Valeri Nino 315
Várossová Elena 246
Veau Wiktor 383
Velàzquez Diego właśc. Rodríguez de Silva
y Velázquez Diego 273
Veneziani Marcello 323
Verdi Giuseppe 206, 209
Versen von Julie 79
Victor Christina 268
Vienne Florence 301, 302
Vigeland Gustav 275
Viktorin Josef K. 249, 250
Vilar Esther 281
Villon François 275
Visconti Pietro 312
Visconti–Ventosa, markiz 316
Vivarelli Roberto 314
Vlček Jaroslav 249, 250
Vogel Samuel Gottlieb 343, 345, 346
Voigt Ludwik 88
Vojtech Miloslav 250
Volpicelli Luigi 319
Vongrej Pavel 249
W. P. 369, 371
W. R. 390
Wabner, nauczyciel 327
Wachowiak Stanisław 24, 25
Wagner Wilhelm Richard 340
Walasek Stefania 429
Walicki Andrzej 248
Wallis Mieczysław 288, 290
Wapiński Roman 118
Warzenica Ewa 201, 225
Warzenica–Zalewska Ewa zob. Warzenica Ewa
Warzywoda–Kruszyńska Wielisława 434
Wasilewska Zofia 377, 378, 380
Watson John B. 356
Wawrowski Augustyn 39
Wawrzyniak Piotr 117, 119
Waydel–Dmochowska Jadwiga 349
Wąsicki Jan 24
Wedel von Ottilie 79

463
Weimer Zygmunt 74, 328
Weiss Marian 332
Weiss Tomasz 217
Weissberg Dov 382
Werner Helmut 305
Węgierski Tomasz Kajetan 349
Węgleński Jan 108
Węgrzecki Stanisław 102
Wężowicz–Ziółkowska Dobrosława 423
Whistler James McNeill 270
Wichrowska Elżbieta 90, 96, 97
Wierzbicki Marek 152
Wierzbicki Saturnin 50, 52
Wierzbieniec Wacław 334
Wierzbowski Piotr Paweł 39
Wierzbowski Teodor 66
Wiewiórowski M. 156
Więcek Jan 163
Więckowska Helena 89, 93
Wiktoria, królowa Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii 209, 210, 312,
343
Wilde Oscar 272
Wilhelm I, cesarz niemiecki 340
Wilhelm III, cesarz niemiecki 341
Wilk Paulina 431
Winiewski Michał 157, 159
Winter Fred 381
Wiorkowski Kajetan 36
Wisser M. 379
Wiślicki Adam 221, 222, 224
Wiśniewska Iwona 211, 213, 231
Wiśniewska–Roszkowska K. 137
Witkowska Alina 87, 92, 96, 100
Witkowska Helena 369
Witkowski Lech 414
Witty Robert 339
Witwicki Stefan 89, 91, 96
Wiza Stanisław 28
Wnukowski Apolinary 35
Wodzicki Stanisław 102
Wodziński Karol 94, 108, 110
Wohl Robert 367
Wolański Seweryn 328
Wolfenstein Victor E. 312, 313, 322
Wolﬀ August Robert 350
Wolicka Elżbieta 283
Wolska Dorota 231
Worach–Kardas Halina 167
Woronicz Janusz 90
Woźniak Andrzej 125
Wójcik Przemysław 154, 158
Wójcik Tomasz 266
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Indeks osób

Wójcik Walenty 34
Wroniecki Antoni 99
Wrotnowski Feliks 97
Wróblewska Hanna 279
Wrzosek Wojciech 311
Wszołek Jan 94
Wunder Bernd 82
Wundt Wihelm 356
Wybicki Józef 107
Wyczański Andrzej 125
Wysocka Ewa 281
Występski S. 135
Wyszomierski Onufry 38
X. Z. Ch.

34

Yeats William Butler

286

Z. R. 134
Zabawski Stanisław 331
Zabłudowski Tadeusz 173, 281, 378
Zadrożyńska Anna 114, 129, 418, 419
Zahn Friedrich 301
Zając Stefan 266, 281
Zajączek Józef 104
Zajączkowski Aleksander 215
Zakrzewski Stanisław Z. 355
Zaleska Zofia 98
Zaleski Bohdan 91, 94, 97, 98
Zaleski Dionizy 96
Zaleski Józef 95
Zalewska Joanna 11, 17, 171, 173, 182–185,
187, 189
Zalewski Bohdan 91
Zamoyski Stanisław Kostka 108, 110
Zamoyski Wincenty 42
Zanelli Carlo F. 321
Zaorska Barbara 93

Zapała Jakub 13, 19
Zapolska Gabriela (właśc. Janowska Maria
Gabriela) 12, 18, 214, 215, 241, 344
Zaremba Marcin 389, 390, 393
Zarychta Henryk 158
Zarzycka Zofia 163, 164
Zaszkilniak Leonid 334
Zawadzka Irena 273
Zawadzki Tadeusz 273
Zawistowicz–Adamska Kazimiera 121, 129,
175
Zboiński Franciszek Ksawery 109
Zdzitowiecki Stanisław 35, 41
Zegadłowicz Emil 325, 326, 335
Zeidler Włodzisław 356
Zettwach Ernst H. 75
Zeuksis (Zeuksipos) z Heraklei 267
Zgliczyński Jan 38
Zgorzelska Aleksandra 333
Zieliński Stanisław 115
Zieliński Zygmunt 32
Zierkiewicz Edyta 267
Zitzewitz von, rodzina 78
Znaniecki Florian 118, 127, 417
Zuber Rudolf 342
Zuzka 257
Zwierkowski Walenty 93, 98
Żarnowska Anna 151
Żeleński Tadeusz zob. Boy–Żeleński Tadeusz
Żeromski Stefan 226, 228, 341, 351
Żmigrodzka Maria 212, 218, 220, 224
Żmijewska Eugenia 210
Żmijewski Artur 279, 280, 448
Żółkiewski Stanisław 68
Żurawicka Janina 57
Żydowo Maria zob. Świętochowska Maria
Żygulski Zdzisław 420
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji

„Український Голос”

333

*
Akcja Pomocy Zimowej 391
Ambulatorium Chirurgii Plastycznej przy
Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu
Rzymskiego doc. Manna 383
„Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis. Studia Politologica” 151
„Annuaire Statistique de la Lithuanie” 298
Apostolstwo Dobrej Śmierci 427
Archiwum Akt Dawnych Miasta
Lwowa 65
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie 23
Archiwum Archidiecezjalne
w Poznaniu 23, 31
Archiwum Bernardyńskiego 66, 68, 69
Archiwum Główne Akt Dawnych 66
„Archiwum Historii i Filozofii
i Medycyny” 93
Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich
i Ziemskich 65
Archiwum Państwowe w Poznaniu 23
Archiwum Państwowym w Przemyślu 327
Armia Czerwona 393
„Arts” 277
„Aspekt” 247
Bawarski Urząd Statystyczny 301
„Berliner Tagesblatt” 294
Biblioteka Towarzystwa
Psychotechnicznego 360
Biuro Odbudowy Stolicy 392
„Bluszcz” 355, 357, 358, 362–366, 368, 369,
371–373, 382
Bractwo Różańcowe 427
Centrala Przemysłu Ludowego
i Artystycznego (CPLiA, Cepelia) 147
„Česká literatúra: časopís pro literární
vědu” 249
„Concordia” 250

„Czas”

221

„Das Neue Deutschland” 297
„Dekada Literacka” 216
„Demokrata Polski” 88, 90
Deputacja Naukowa ds. Zdrowia Pruskiego
Krajowego Urzędu Statystycznego 296
Der Preußische Minister für
Volkswohlfahrt an sämtlichen Herren
Staatsminister 302
„Die Post” 294
„Die Welt am Montag” 297, 300
„Die Zeit” 275
Dom Dziennego Pobytu (DDP)
w Warszawie 178, 179, 184
Dom Księży Emerytów w Glinkach 41
Dom Księży Emerytów w Obrze 32
„Dzieje Najnowsze” 151
„Dziennik Literacki” 224
„Dziennik Poznański” (DP) 26
„Dziennik Praw” 34–36, 38, 39
„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 54,
55
„Dziennik Praw Księstwa
Warszawskiego” 109
„Echo zdrojowe” 341
„Etnografia Polska” 123, 133, 139, 141, 146,
416, 419
„Express Wieczorny” 390
Frans Hals Museum 272
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 283
Fundusz dla Wysłużonych Księży
Parafialnych Archidiecezji
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 31
Fundusz Księży Ubogich
Nieemerytowanych 27
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji

„Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y
Zagranicznego” 102
„Gazeta Świąteczna” 112
„Gazeta Wyborcza” 416
„Gazeta Warszawska” 101
„Gdański Rocznik Ewangelicki” 58, 341
Geheimes Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz w Berlin–Dahlem 23
„Genealogicko–heraldický hlas” 250
Generalny Konsystorz Ewangelicki 53, 55, 58
„Głos Ziemi Cieszyńskiej” 132
Główna Izba Obrachunkowa 109
Główny Urząd Statystyczny (GUS) 152,
153, 155, 157, 159, 161–164, 167
„Higjena ciała i sport”
„Historyka” 327

375, 376

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 355, 357,
359
Instytucja Czci i chleba 98
Instytut Archeologii i Etnologii Kulturowej
UW 178
Instytut dla Dziewcząt 251
Instytut Gospodarstwa Społecznego
(IGS) 152, 161
Instytut Handlu Wewnętrznego 164
Instytut Spraw Publicznych 173, 181
Instytut Żywności i Żywienia 112
„Izraelita” 221
„Journal of Advertising”

356

Kasa im. Mianowskiego 68
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(KRUS) 145
Kasa Zasiłkowa XX. Emerytów Archidiecezji
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej 31
Kings County Hospital w Brooklynie 383
„Kłosy” 221
„Kobieta w świecie i w domu” 377
„Kobieta Współczesna” 368–370
„Kolce” 221
„Kolumb. Pamiętnik opisom podróży
lądowych i morskich, najnowszych
odkryć jeograficznych, wiadomościom
statystycznym oraz z temi w styczności
zostającym, poświęcony” 347
Komisja Edukacji Narodowej (KEN) 226
Komisja gubernialna do spraw
Stowarzyszeń 40
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
i Duchownych 36

Komisja Rządowa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego 34
Komisja Rządząca 106, 107
Komitet Opieki Społecznej 394
Komitet Urządzający 36
„Konferencje i Seminaria. Biuletyn Biura
Studiów i Ekspertyz Kancelarii
Sejmu” 125, 413
„Kościelny Dziennik Urzędowy dla
Archidiecezji Gnieźnieńskiej
i Poznańskiej” 31
„Kraj” 96, 221
Krankenhaus am Urban w Berlinie 383
„Kronika Diecezji Kujawsko–Kaliskiej”
(KDKK) 38–41, 48–50
„Kronika Diecezji Sandomierskiej”
(KDS) 46, 47, 50
„Kronika Emigracji Polskiej” 93, 99
„Kultura ciała” 368
„Kultura i Społeczeństwo” 173, 388
„Kurier Ciechociński” 341
„Kurier Warszawski” 355, 361
„Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 341, 345, 420
„Kwartalnik Historyczny” 104
„Literárny archív”

251, 252

„Manufacturing Chemist” 381
„März” 294
„Materiały Antropologiczno–
Archeologiczne i Etnograficzne” 421
„Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą
medyczną” 378
„Międzynarodowy Kongres Chirurgii
Plastycznej w Mediolanie” 383
„Moja Przyjaciółka” (MP) 355, 358, 362,
366, 368, 370, 373, 377, 378
„Mucha” 221
Museum of Modern Art (MoMA) 443
Museum voor Schone Kunsten 270
Muzeum Narodowe w Krakowie 67
Muzeum Sopotu 345
Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP) 302
„Niwa” 201, 220, 221
„Nowa Polska” 90
„Nowiny Lekarskie” 383, 384
„Nowy Głos Przemyski” 328
„Opiekun Domowy”

203, 219, 221
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Indeks czasopism, organizacji i instytucji
Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ) 112
„OŚKA” 266, 281
Otwarte Fundusze Emerytalne 354, 445
Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz 445
„Pamiętnik Emigracji” 89
„Pamiętnik Literacki” 94, 218
„Pamiętnik Słowiański” 251
„Polski Przegląd Chirurgiczny” 385
„Polski Tygodnik Lekarski” 389
Polskie Radio158
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
(PTG) 171
Poradnia Geriatryczna Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego we
Wrocławiu 168
„Poznańskie Studia Polonistyczne” 220
„Praca” 39
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 158
„Prace Polonistyczne” 229
„Praktyczna Pani — Dobra
Obywatelka” 368
„Prawo Kanoniczne” 38
„Problemy Rodziny” 429
Pruski Krajowy Urząd Statystyczny
(Preussisches Statistisches
Landesamt) 296
„Przegląd Diecezjalny” 39
„Przegląd Historyczno–Oświatowy” 327
„Przegląd Historyczny” 54, 70, 94
„Przegląd Humanistyczny” 196
„Przegląd Katolicki” 42, 43
„Przegląd Literacki”, dodatek do
„Kraju” 96
„Przegląd Tygodniowy” 201, 219–225
„Przegląd Współczesny” 218
„Pszonka” 90
Rada Szkolna Krajowa 329, 332
Radio Maryja 427, 446
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands
zum Schutz e der Familie e.V. (Związek
Rzeszy na rzecz wielodzietnych Niemiec
i ochrony rodziny) 301
„Rocznik Demograficzny” 153
„Rocznik Gimnazjalny I Liceum
Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
w Przemyślu” 335
„Rocznik Historii Sztuki” 271
„Rocznik Literacki” 218
„Rocznik Przemyski” 326
„Rocznik Sądecki” 125

„Rocznik Sopocki” 350
„Rocznik Statystyczny” 153, 169, 389
„Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we
Lwowie” 65
„Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A.
Mickiewicza” 220
„Roczniki Historyczne” 24
„Roczniki statystyczne. Ochrona
zdrowia” 169
„Roczniki Teologiczno–Kanoniczne” 38
„Rodzina Wojskowa” 368
„Rozrywki dla dzieci” 397
„Ruch Literacki” 220
Sachverständigenbeirat für Bevölkerungs–
und Rassenpolitik (Komitet ekspertów
zajmujących się polityką demograficzną
i rasową) 302
„Sborník Matice slovenskej” 249
„Schmollers Jahrbuch für Gesetz gebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft im
Deutschen Reiche” 300
Schutzstaﬀel 302
Sekcja Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego 186
„Slavic Review” 151
„Slovenská literatúra” 246, 247, 249
„Slovenské pohľady” 253, 256
Spółdzielnia Wiara w Gołotczyźnie 239
„Statistical Year Book of the League
of Nations” 298
Statistisches Reichsamt (Główny Urząd
Statystyczny w Berlinie) 301, 304
„Stolica” 388, 389
Stołeczny Komitet Opieki Społecznej 394
Stowarzyszenie emerytalne Pracowników
Prywatnych w Królestwie Polskim 49
Stowarzyszenie Kapłanów Archidiecezji
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pod
wezwaniem świętego Floriana
męczennika i patrona od ognia 31
„Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń
Społecznych w Polsce” 155
„Studia Płockie” 39
„Studia Socjologiczne” 172
„Studia Włocławskie” 41
Szkoła Główna 222, 223
„Świat Pięknej Pani” 377, 382
Światowa Organizacja Zdrowia (World
Health Organization — WHO) 124
„Teki Archiwalne”

103
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468
„Theory, Culture & Society” 185
Towarzystwo Dobroczynności Dam
Polskich 93, 97
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół
Nauk 102
Towarzystwo Oszczędności i Pomocy dla
Rzymskokatolickiego Duchowieństwa
Archidiecezji Warszawskiej 40
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy dla
duchowieństwa w diecezji kujawsko–
kaliskiej 40
Towarzystwo wzajemnej pomocy kapłanów
diecezji sandomierskiej 46
„Tribüne «Erfurt»” 294
„Tygodnik Ilustrowany” 59, 347, 349
„Tygodnik Katolicki” 25
„Tygodnik Mód i Powieści” 221, 224
„Tygodnik Polski i Zagraniczny” 92
United Nations Relief and Rehabilitation
Administration (UNRRA) 394
Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin
und öﬀ entliches Sanitätswesen 296
„Vorwerts” 294
„W służbie zdrowia” 393
Wallraf–Richartz Museum, Kolonia 269
Warszawska Komisja do spraw Związków
i Stowarzyszeń 41

Indeks czasopism, organizacji i instytucji
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(WSM) 13, 395
„Wiadomości Archidiecezjalne
Warszawskie” (WAW) 37, 40, 48, 50
„Wiadomości Literackie” 343
„Wiadomości Pasterskie” (WP) 33, 41, 43,
44, 46
„Wiadomości Statystyczne” 160
„Wieś Współczesna” 114
Wydział Historyczny Towarzystwa
Historyczno–Literackiego 92
Wydział Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego 65, 66
Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego we
Lwowie 360
„Z Dziejów Prawa” 70
Zachodnia Agencja Prasowa 308
Zakład św. Kazimierza 95, 98
„Zdrój Ciechociński” 341
„Zeitschrift für Ostforschung” 309
„Ziemia Przemyska” 333
Zjazd Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego w Krakowie 172
„Znak” 201, 220
„Zwiastun Ewangeliczny” 53, 57, 58
„Życie Kobiet” 368
„Życie Warszawy” 389–395
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