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Wprowadzenie
Introduction

Kolejny (XIV) numer czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” został zatytułowany Rozważania o wychowaniu, opiece i wsparciu rodzin (XIII–XX wiek).
W centrum zainteresowania Autorów pozostają zarówno teoretyczne refleksje na
temat funkcji i zadań rodziny, jak i praktycznych dokonań, prowadzących do
rozwiązywania niejednokrotnie skomplikowanych problemów. Szczególną uwagę Autorzy poświęcili sytuacji dziecka – relacjom wewnątrz rodziny i wspomaganiu instytucjonalnemu.
Rozdział I zatytułowany Teoretyczne rozważania na temat rodziny i wychowania, otwiera artykuł W i t o l d a B r z e z i ń s k i e g o pt. Wizerunek relacji
między mężem a żoną w społeczno-filozoficznej refleksji nad wychowaniem okresu pełnego średniowiecza (na przykładzie „De regimine principum” Idziego
Rzymianina), w którym Autor podejmuje teoretyczne rozważania o małżeństwie
w wiekach średnich. Przywołany traktat zawiera szereg pouczeń dotyczących
właściwych relacji w małżeństwie, prowadzących do harmonijnego współżycia
rodziny.
Pośrednio w zagadnienia rodziny, w kontekście refleksji na temat zabawy
XVII-wiecznego autora Jacoba Catsa, wprowadza J o a n n a K o z i k o w s k a
(Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze
niderlandzkiej). Cats, podobnie jak inni humaniści, dostrzega pozytywne aspekty
prawidłowo zorganizowanej zabawy, co pozwoliło mu na metaforyczne odniesienia do rodziny (dobrej i złej).
Jak przygotować młode kobiety do właściwego funkcjonowania w rodzinie?
Jakie zadania mają do wypełnienia w społeczno-politycznych warunkach przełomu XIX i XX wieku? Na te pytania odpowiada S t e f a n i a W a l a s e k (Kobieta – matka i obywatelka. Rozważania Cecylii Plater-Zyberkówny w świetle jej
dorobku pisarskiego i działalności oświatowej). Poprzez swoją pracę pisarską
oraz szeroką działalność pedagogiczną i organizatorską Cecylia Plater-Zyberkówna wskazywała i realizowała szeroki program wychowania i przygotowania
dziewcząt do roli matki, żony i obywatelki.
Realizacja funkcji wychowawczej rodziny na przestrzeni trzech epok –
wprowadzenie w problematykę zagadnienia to artykuł D o r o t y D o l a t y ,
w którym Autorka koncentruje uwagę na procesie wychowania. Zmiana relacji
wewnątrz rodziny, pozycji dziecka, ale również coraz mniejszej odpowiedzial-
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ności rodziców za wychowanie, ukazana jest na tle przeobrażeń społeczno-ekonomicznych.
Współczesne społeczeństwa Zachodu poddane są oddziaływaniom procesów kulturowych, które wpływają na codzienne życie człowieka. Podstawową
kwestią staje się godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. Według
Ericha Fromma i Theodor’e Bramelda warunki społeczne prowadzą do zaburzeń
relacji między pracą zawodową a życiem rodzinnym. I w o n a P a s z e n d a
w tekście Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja. O codzienności
w optyce koncepcji Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda prezentuje koncepcje wymienionych myślicieli. Podsumowaniem artykułu są sformułowane postulaty edukacyjne, zaadresowane do szkoły.
Rozdział II, zatytułowany Opieka nad dzieckiem w sytuacji zagrożeń koncentruje się na problemach dotykających najmłodszych, a także przedstawia
różne formy wsparcia w trudnych sytuacjach. Jak wskazuje J a n R y ś (Rodzina
staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem) w artykule otwierającym
rozdział „[...] rodzina staropolska zagrożona była przemocą i bezprawiem na
skalę niewyobrażalną dla współczesnego człowieka”1. Autor odnosi się do
przemocy fizycznej, jaka dotykała rodzinę, zarówno wewnątrz – poprzez nieograniczoną władzę ojca, jak i ze strony otaczającego świata. W tym kontekście
zagrożone było zdrowie i życie dziecka, a ówczesne prawo, interpretowane nader swobodnie, nie zabezpieczało normalnego rozwoju najmłodszych.
Z czasem zaczęto ogniskować uwagę na funkcjonowaniu dziecka w rodzinie i wraz z rozwojem społeczeństwa zapoczątkowano tworzenie instytucji
wspierających i pomagających dzieciom. Szczególny rozwój różnych instytucji,
towarzystw i stowarzyszeń przypada na wiek XIX. Wtedy to zmiany społeczne,
również sytuacja polityczna na ziemiach polskich, m.in. zaboru rosyjskiego, jest
źródłem szeregu inicjatyw adresowanych do dzieci i młodzieży. A n e t a B o ł d y r e w prezentuje żłobki i stacje „Kropli Mleka” w Królestwie Polskim (Żłobki
i stacje „Kropla Mleka” jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX wieku), które wpisują się w opiekę nad rodziną,
a przede wszystkim nad samotną matką, wspomagając ją w opiece nad małym
dzieckiem. Autorka odnosi się również do ochronek – najpopularniejszej formy
opieki nad małym dzieckiem.
Szczególne zagrożenia niosła wojna. W latach I wojny światowej do opieki
nad dziećmi włączały się zarówno świeckie, jak i kościelne instytucje. Artykuł
J o a n n y S o s n o w s k i e j („Dziatwa mała nie jest w stanie prosić o zaspokojenie swych nieodzownych potrzeb” – rola łódzkich mariawickich wspólnot
parafialnych w niesieniu pomocy dzieciom podczas I wojny światowej) podejmuje problematykę opieki nad dziećmi, organizowaną przez kościół mariawicki
w Łodzi. Działalność ta, która miała charakter instytucjonalny i doraźny, była
1

Zob.: J. Ryś, Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem [w tym tomie, s. 87
– przyp. red.].
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adresowana do dzieci wieku od 3. do 7. r. ż. z ubogich rodzin robotniczych
i rzemieślniczych. Obejmowała dożywianie, zapewnienie odzieży i obuwia.
Najpopularniejszą formą były ochronki, w których realizowano również program wychowawczy.
Trudna sytuacja materialna rodzin w latach II Rzeczypospolitej determinowała kwestie zdrowotne młodego pokolenia. Złe warunki mieszkaniowe, ubóstwo, nieodpowiednie pożywienie i ubranie wpływały na szerzenie się chorób,
na kondycję fizyczną i psychiczną polskiego społeczeństwa. Jak zwraca uwagę
kolejna Autorka – J o a n n a M a j c h r z y k - M i k u ł a (Zdrowie a jakość życia
dziecka w domu rodzinnym w okresie międzywojennym) niska jakość życia rodzin wynikała z niewystarczającej wiedzy i przenoszeniu określonych nawyków
z pokolenia na pokolenie. Negatywne zjawiska w kwestii higieny i dbałości
o zdrowie wpływały na niezadowalający rozwój młodego pokolenia.
Zagrożeniem dla dziecka była również niewłaściwie funkcjonująca własna
rodzina, w której między innymi alkoholizm przynosił ubóstwo, utratę zdrowia
i burzył właściwe relacje. A g n i e s z k a M a ł e k (Alkoholizm jako zagrożenie
dla zdrowia i moralności dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców
z lat 1918–1970) sięgnęła do literatury poradnikowej dla rodziców, którą traktowano jako drogę do wychowania społeczeństwa w trzeźwości. Poradniki miały
wskazać rodzicom negatywne skutki nadużywania alkoholu w wymiarze rodziny
i społeczeństwa.
Problemy rodziny na przełomie XIX i XX wieku stały się przedmiotem zainteresowania ówczesnej prasy. Na łamach licznych czasopism omawiano kwestie funkcjonowania rodziny, ale przede wszystkim wyrażano zaniepokojenie
sytuacją dziecka, które żyło w rodzinie niewydolnej wychowawczo. Zagadnienia, które były prezentowane na łamach prasy wprowadzają do rozdziału III,
zatytułowanego Problemy rodziny na łamach czasopism.
Szczególnie w tym zakresie aktywna był prasa łódzka, w której dziennikarze i społecznicy dostrzegali trudne położenie rodzin robotniczych w tym regionie. Analizę dyskusji prasowej na ten temat zaprezentował G r z e g o r z M i c h a l s k i w artykule Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny światowej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski”. Wymieniony
dziennik szczegółowo opisywał sytuację miejscowej społeczności, przybliżał zakres
i formy pomocy, zachęcając w ten sposób czytelników do włączenia się do różnych inicjatyw pomocowych.
Analiza artykułów publikowanych na łamach kolejnego dziennika łódzkiego, której podjęła się I w o n n a M i c h a l s k a – Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych XX wieku w przekazie gazety „Ilustrowana Republika”, dotyka kwestii życia rodzin łódzkich w latach kryzysu
ekonomicznego. Przywołane problemy to bezrobocie i drożyzna, prowadzące do
ubóstwa. Negatywnymi zjawiskami spowodowanymi trudną sytuacją życiową
był rozpad rodzin, demoralizacja dzieci oraz nasilające się samobójstwa.
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Lata II Rzeczypospolitej prowadziły do zmiany pozycji społecznej kobiety,
które wskazywały na nowe wzory relacji rodzinnych. Równoległe działania
państwa na płaszczyźnie edukacji włączały do ich realizacji rodzinę. Powyższe
kwestie znalazły się w centrum uwagi polskiego czasopisma pedagogicznego
„Szkoła”. Autorka kolejnego artykułu – A g n i e s z k a W a ł ę g a w tekście
Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń pierwszej połowy XX wieku (w świetle
„Szkoły”) przybliża podejmowane tematy, jak: współpraca domu rodzinnego ze
szkołą, troska o zdrowie dziecka w warunkach domowych czy kształtowanie
przez rodziców cech charakteru, zawartego w programie wychowania państwowego.
Na podstawie wybranych czasopism O l g a Z a m e c k a - Z a l a s podejmuje kwestie wychowania ojczystego dzieci na obczyźnie po II wojnie światowej w opracowaniu pr. Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945–1989). Przywołane są
formy i metody wychowania ojczystego, które prowadziły do kultywowania
mowy polskiej, przywiązanie do tradycji i zwyczajów polskich. Wprowadzanie
dziecka w kulturę polską następowało nie tylko w rodzinie, ale również w szkole
języka ojczystego na obczyźnie.
Problematyka rodziny w czasopismach lat pięćdziesiątych XX wieku stanowiła marginalny obszar zainteresowań prasy. Analiza wybranych czasopism,
dokonana przez J o a n n ę J a n i k - K o m a r (Rodzina i jej problemy w czasopismach andragogicznych przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku), odpowiada na pytania o obszary podejmowanej problematyki, w tym sposobów wspomagania rodziny w zakresie wychowania i rozwiązywania trudnych
problemów.
Jaki był obraz rodziny lat sześćdziesiątych XX wieku? Ta złożona problematyka została zawarta w kolejnym artykule, którego Autorką jest M a ł g o r z a t a K r a k o w i a k (Trudności i zagrożenia polskiej rodziny lat sześćdziesiątych XX wieku w ankietach „Życia Warszawy”). Autorka dokonała analizy
ankiet nadsyłanych do redakcji wymienionego dziennika. Zebrany materiał pozwolił na wyselekcjonowanie charakterystycznych i najczęściej występujących
problemów rodziny w omawianym okresie.
Rozdział IV zatytułowany Rodzina w kontekście uwarunkowań społecznych
i politycznych stanowi prezentację teksów omawiających zagadnienia na przestrzeni XIX i XX wieku. Życie rodzin galicyjskich w świetle literatury pamiętnikarskiej i autobiograficznej stanowi treść opracowania E l ż b i e t y D o l a t y
– Troski i radości rodziny galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle
źródeł pamiętnikarskich. Autorka skupiła uwagę na rodzinie chłopskiej, której
pamiętniki pozwalają podjąć próbę zrekonstruowania obrazu życia rodzinnego
tej grupy społecznej.
Zagadnienia dotyczące zakładania rodziny w krajach czeskich w XIX wieku
przywołują Autorzy kolejnego artykułu F r a n t i š e k Č a p k a i J a r o s l a v
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V a c u l i k (Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej połowie XIX
wieku). Autorzy dokonują analizy procedur urzędowych, ale i norm zwyczajowych, dotyczących zawiązania małżeństwa i ustanowienia w świetle prawa rodziny.
Na podstawie badań prowadzonych w krajach europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej J o a n n a C u k r a s - S t e l ą g o w s k a w artykule Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma
społeczna? przybliża zagadnienia dotyczące specyfiki małżeństw mieszanych.
Autorka analizuje rozpoznaną problematykę, przywołując kontekst historii
i wyzwań dotyczących współczesnych rodzin.
Próby podporządkowania polskiej rodziny ideologii komunistycznej w okresie
stalinowskiego zniewolenia miały prowadzić do kształtowania nowego człowieka – człowieka socjalizmu. E l w i r a J o l a n t a K r y ń s k a w tekście Rodzina
w sytuacji stalinowskiego zniewolenia ukazuje działania najbliższego otoczenia,
które pomimo politycznych nacisków nie przestały być najważniejszym środowiskiem wychowania młodego pokolenia, zakorzenionego w tradycji chrześcijańskiej i przywiązania do polskiej tradycji.
Współczesna polityka rodzinna, realizowana przez wiele państw europejskich zmierza do wsparcia rodziny poprzez rozwiązania m.in. prawne. M i r o s ł a w Z d u l s k i w artykule zatytułowanym Polityka rodzinna w krajach Europy Środkowej omawia politykę rodzinną w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce i na Węgrzech, przede wszystkim w kontekście przeobrażeń demograficznych. Autor odnosi się do znaczących zmian w stosunku społeczeństwa wymienionych państw do tworzenia własnej rodziny i spadku urodzin. Następuje wyraźna ewolucja struktury rodziny z tradycyjnej na nowoczesną i przemiana
świadomości społecznej w kwestii odpowiedzialności za rodzinę. Tym przeobrażeniom nie towarzyszy spójna polityka rodzinna w przywołanych krajach
Europy Środkowej.
Spojrzenie w przeszłość rodzi refleksje na temat problemów ówczesnej rodziny. Wskazuje również na trwałość podstawowego środowiska wychowawczego młodego pokolenia, jakim była rodzina. Pomimo wielorakich trudności, jak zagrożenia poziomu materialnego, zdrowotnego, ale i braku niejednokrotnie umiejętności w pokonywaniu przeszkód natury wychowawczej, rodzina,
dzięki wsparciu różnych instytucji, utrzymała swoją ważną pozycję w społeczeństwie.
Stefania Walasek
Ewa Jurczyk-Romanowska
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Wizerunek relacji między mężem a żoną
społeczno-filozoficznej refleksji nad wychowaniem
okresu pełnego średniowiecza (na przykładzie
De regimine principum Idziego Rzymianina)
The Image of Relations Between Husband and Wife in Social
and Philosophical Consideration on Education in the High Middle
Ages (as reflected in De regimine principum by Giles of Rome)

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wizerunek relacji między mężem a żoną, jaki został nakreślony w XIII-wiecznym traktacie o wychowaniu De regimine principum autorstwa
Idziego Rzymianina. Należał on do najbardziej popularnych „zwierciadeł władców”
w okresie średniowiecza. Idzi ukazuje, jak powinny układać się właściwe relacje małżeńskie, przede wszystkim poprzez nakreślenie powinności i sposobu postępowania
męża wobec żony. W jego gestii pozostaje troska o jej rozwój moralny. Ma prowadzić
ją do umiarkowania, milczenia i stałości (ad temperantiam & ad taciturnitatem & ad
stabilitatem). W pożyciu małżeńskim ma kierować się zasadami nauki Kościoła, zaopatrywać żonę w odpowiednie dobra materialne, okazywać oznaki miłości oraz
udzielać stosownych upomnień w sytuacji jej niewłaściwego zachowania. Pouczenia,
jak właściwie postępować z żoną, formułuje Idzi w kontekście przypisanego mężowi
∗

e-mail: witold@ukw.edu.pl
Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska.
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zwierzchnictwa nad nią i będącej jej rezultatem powinności kierowania jej osobą. Przypisana mu prerogatywa wynika z naturalnego podporządkowania kobiety mężczyźnie
z racji jego przewagi nad nią pod względem roztropności i rozumu. Rząd, jaki mąż
sprawuje nad żoną, nie ma być rządem rodzica nad dzieckiem ani pana domu nad sługą.
Mąż powinien traktować żonę jak towarzyszkę (tamquam socia). Naturalnym elementem relacji małżeńskich jest amicitia (miłość), do której powstania, jak można przyjąć,
wiedzie wspólne życie i która przejawia się w tym, jak się do siebie odnoszą. Właściwe
wypełnianie przez męża, jak i żonę przypisanych im powinności miało być gwarantem
ich harmonijnego współżycia, chociaż zdecydowanie większa odpowiedzialność spadała na męża z racji naturalnej wyższości mężczyzny nad kobietą.
Słowa kluczowe: relacje małżeńskie, zwierciadła władców, parenetyka, Idzi Rzymianin.

Abstract
The paper is concerned with the image of relations between husband and wife presented in the thirteenth-century educational treatise De regimine principum by Giles of
Rome. It belonged to the most popular ‘mirrors of princes’ in the Middle Ages. Giles
shows how conjugal relations should be arranged primarily by outlining the husband’s
duties to, and his treatment of, his wife. He is responsible for her moral development.
He is to lead her to temperance, silence and stability (ad temperantiam & ad taciturnitatem & ad stabilitatem). In marital sex he is to comply with the Church’s teachings, to
provide his wife with adequate material goods, to show signs of love, and to give appropriate warnings when her behaviour is improper. The instruction of how to deal
properly with the wife is formulated by Giles in the context of the authority assigned to
her husband over her, and consequently of his responsibility for guiding her. This prerogative of the husband is due to a woman’s natural subordination to a man because of
his superiority over her in terms of prudence and reason. The government that the husband exercises over his wife should not be that of the parent over his child nor that of
the master over his servant. He should treat his wife as a companion (tamquam socia).
A natural element of conjugal relations is amicitia (love) that results – as it may be assumed – from living together, and that manifests itself in the ways spouses treat each
other. The proper fulfilment of their duties by the husband and the wife was to guarantee their harmonious coexistence, although far more responsibility fell on the husband
because of his natural superiority over the woman.
Keywords: conjugal relations, mirrors of rulers, parenesis, Giles of Rome.

Celem tego tekstu jest przedstawienie na przykładzie wybranego traktatu
obrazu relacji między mężem a żoną, jaki był nakreślany w refleksji społeczno-filozoficznej o wychowaniu doby pełnego średniowiecza. Okres ten w dziejach
małżeństwa zajmuje szczególne miejsce. Z jednej strony jest to czas intensywnej
debaty prowadzonej przez teologów i prawników, która ostatecznie doprowadzi
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do oficjalnego uznania związku małżeńskiego za sakrament oraz jego ukształtowania jako instytucji na gruncie prawa kanonicznego. Z drugiej strony przynosi
on także rozwój piśmiennictwa z zakresu tzw. „dydaktyki małżeńskiej”, kierowanej do osób świeckich. Jej celem był przekaz idei i reguł wskazujących, jak
żyć w sposób godny i zgodny z chrześcijańskimi zasadami jako mąż i żona.
Źródłem do ich formowania, obok Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła
w omawianym czasie, w związku z recepcją filozofii Arystotelesa, stały się także treści jego pism poruszających problemy dotyczące życia małżeńskiego
i rodzinnego1. W ten nurt piśmiennictwa wpisuje się także analizowany traktat
De regimine principum.
Jego autor, Idzi Rzymian (ok. 1243–1316), teolog i filozof, uczeń Tomasza
z Akwinu, to postać bardzo znacząca wśród ludzi z kręgu kultury okres pełnego
średniowiecza. Związany był on od około 1258 z zakonem augustianów, w 1292
został obrany jego generałem. Następnie, około 1295, objął urząd arcybiskupa
Bourges. Jest on autorem licznych prac, obejmujących rozległą tematykę: od
komentarzy do pism Arystotelesa, poprzez rozprawy teologiczne i dzieła egzegetyczne do traktatów politycznych2. Zważywszy jednak podjęty problem relacji
małżeńskich, na największą uwagę zasługuje on z racji autorstwa wskazanego
już traktatu De regimine principum, spisanego u schyłku lat 70. XIII wieku.
Dzieło to przynależy do tego gatunku piśmiennictwa, jakim były „zwierciadła
władców”. Swymi początkami sięga on czasów antycznych, ale właściwy jego
rozwój przypada dopiero na wieki średnie, znajdując swoją kontynuację także
w wczesnych czasach nowożytnych3. Dzieło Idziego zajmuje w jego średniowiecznych dziejach szczególne miejsce, bowiem należało ono niewątpliwie do
najbardziej popularnych „zwierciadeł” tej epoki. Świadczą o tym licznie zachowane jego rękopisy (sięgające liczby około 350 kopii), jak i też 24 późnośredniowieczne przekłady i adaptacje na większość ówczesnych języków wernakularnych (m.in. dawny francuski, włoski, niemiecki, angielski, kataloński, por1

Literatura dotycząca tych zagadnień jest bardzo obszerna, tu tylko, tytułem przykładu, wybrane
pozycje: J.A. Brundage, Law, Sex, and Society in Medieval Europe, The University of Chicago
Press, Chicago i London 1987; N. Cartlidge, Medieval Marriage: Literary Approaches, 1100–
1300, D.S. Brewer, Cambridge 1997 (zwłaszcza rozdział 1.2: Medieval Theories of Marriage:
Canon Law and Theology); R. Weigang, Liebe und Ehe im Mittelalter, Keip Verlag, Goldbach
1998; R. Schnell, Sexualität und Emotionalität in der vormodernen Ehe, Böhlau Verlag, Köln
Weimar Wien Kolinia – Weimar – Wiedeń 2002; P. Blažek, Die mittellaterliche Rezeption der
aristotelischen Philosophie der Ehe. Von Robert Grosseteste bis Bartolomäus von Brüge,
(1246/1247–1309), Brill, Leiden – Boston 2007; G. Signori, Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft. Die Ehe in der mittelaletrlichen Lebens- und Vorstellungswelt, Campus Verlag,
Frankfurt – Nowy Jork 2011.
2
Obszerne przedstawienie w języku polskim dziejów życia i twórczości Idziego Rzymianina daje
Mikołaj Olszewski, por.: M. Olszewski, [hasło]: Idzi Rzymianin, w: Powszechna encyklopedia
filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. 4, Lublin 2003, s. 735–741.
3
Na temat średniowiecznych „zwierciadeł władców” zob.: H.H. Anton, Fürstenspiegel, lateinisches Mittelalter, „Lexicon des Mittelalters”, t. 4, München – Zurich Monachium – Zurich 1989,
kol. 1040–1049.
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tugalski)4. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród ludzi z kręgu kultury uczonej i dworu monarszego, ale także i przedstawicieli zamożnego
mieszczaństwa. Sprzyjała temu zarówno jego dostępność poprzez jego wernakularne przekłady, jak i formę przekazu, chociaż wciąż zachowującą charakter naukowej rozprawy, ale dostosowaną do odbioru mniej wyrobionego czytelnika5.
Wypowiedzi Idziego o relacjach małżeńskich odnajdujemy w drugiej z trzech
ksiąg, z których składa się De regimine principum6. Jest ona w całości poświęcona
problematyce „rządu” nad wspólnotą domową (de regimine domus). Z tego względu
sytuowana jest ona także w obrębie innego jeszcze gatunku dawnego piśmiennictwa, jakim były „ekonomiki’7. Oprócz wspomnianych relacji między mężem
a żoną swoje omówienie znajdują w niej także stosunki między rodzicami
a dziećmi oraz między panem domu a obecną w nim służbą8. Także sam problem, jak małżonkowie powinni odnosić się wobec siebie jest przedstawiany
w szerszym kontekście wyjaśnień, czym jest małżeństwo oraz zaleceń, jakimi
należy się kierować, dokonując wyboru żony9. Po ich omówieniu niejako naturalny dla Idziego jest wniosek, że nie można na tym poprzestać, albowiem:
„[...] nie wystarcza wiedzieć, jakie powinno być małżeństwo i czym należy się
kierować w wyborze żony, o ile nie jest znane, jak postępować właściwie
z żoną już obraną”
(... quia non sufficit scire quale coniugium & qualiter quis se habere debeat in
vxore ducenda, nisi circa eam iam ductam sciat debite se habere)10.

Wynikające stąd pouczenia, jak właściwie postępować z żoną formułuje
Idzi w kontekście przypisanego mężowi zwierzchnictwa nad nią – o czym szerzej dalej – i będącej jej rezultatem powinności kierowania jej osobą. To z kolei
wymaga pouczenia o wadach, które cechują żonę z racji bycia kobietą. Jak sam
to ujmuje:
4

Ch. Briggs, Giles of Rome’s De regimine principum. Reading and Writing Politics at Court and
University, c. 1275–1525, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 13–20.
5
Tamże, s. 12.
6
Wykorzystuję następujące wydanie tego traktatu: Aegidii Columnae Romani ... De Regimine
Principum Libri III, Apud Bartholomeum Zanettum, Romae 1607 (dalej cyt. De regimine). Dokonane przekłady fragmentów tego dzieła na język polski są mojego autorstwa – W.B.
7
Na temat ekonomik zob.: I. Richarz, Oikos, Haus und Haushalt. Ursprung und Geschichte der Haushaltsökonomik, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen 1991, o dziele Idziego s. 49–51.
8
W księdze I Idzi omawia zachowanie władcy wobec samego siebie, a w księdze III porusza
problemy związane z funkcjonowaniem państwa. Skrótowe omówienie treści De regimine dają:
Ch. Briggs, Giles of Rome’s..., dz. cyt., s. 11–12 oraz P. Blažek, Die mittelalterliche Rezeption..., dz. cyt., s. 167, 172–175.
9
Na ten temat zob.: W. Brzeziński, Qualia bona in coniuge sunt quaerenda... Zalecenia na temat
wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie „De regimine principum” Idziego Rzymianina, „Biuletyn Historii Wychowania” 2014(31), s. 17–27.
10
De regimine, ks. II.1.14, s. 259.
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„Albowiem, jeśli ktoś chce dobrze kimś rządzić, godzi się, aby miał szczególną pieczę nad tym, czego tejże osobie najwięcej brakuje”
(Nam quicunque vult aliquid bene regere, oportet ipsum speciales habere
cautelas ad ea, circa quae videt ipsum magis deficere)11.

Jak wynika z wyjaśnień, których udzielił on we wcześniejszym rozdziale,
poświęconym omówieniu tego, co naganne, jak i też godne pochwały u kobiet,
owe przypisywane im wady to, że po pierwsze na ogół brakuje im umiaru i poddają się namiętnościom (intemperatae & passionum insecutrices), po drugie są
gadatliwe i kłótliwe (garrulae & litigiosae), a po trzecie są zmienne i niestałe
(mobiles & instabiles)12. Dlatego też zadaniem męża jest takie pokierowanie
żoną, aby przywieźć ją do umiarkowania, milczenia i stałości (ad temperantiam
& ad taciturnitatem & ad stabilitatem)13. Spośród nich największą uwagę Idziego przykuła ta pierwsza cecha: umiarkowanie, w obrębie której wyróżnił on
dodatkowo cztery cechy składowe: czystość, skromność bądź uczciwość, wstrzemięźliwość i trzeźwość (castatitas, pudicitia sive honestas, abstinentia, sobrietas). Tak szczegółowe i obszerne omówienie umiarkowania, jak można domniemywać, wynika z potraktowania jej braku jako szczególnie zagrażającego
szczęśliwemu pożyciu małżeńskiemu. Co jednak interesujące, cechę umiaru Idzi
rozpatruje wyłącznie w kontekście zapobieżenia zdradzie małżeńskiej przez
żonę, i tym samym zagwarantowania sobie przez męża pewności pochodzenia
od niego zradzanych przez nią dzieci. Temu właśnie służy czystość żony, polegająca na zachowaniu wierności mężowi, jak i też skromność znajdująca wyraz
w unikaniu słów i gestów sugerujących jej nieobyczajność i tym samym też
rodzących podejrzenie o prawowitość potomstwa. Także zachowanie wstrzemięźliwości w spożywaniu jadła i picia temu sprzyjało, albowiem nadmiar jednego i drugiego działał pobudzająco na organy płciowe i tym samym sprzyjał
zdradzie małżeńskiej. Wymienione cztery cechy wraz z małomównością oraz
stałością zachowania to cele, na których realizację powinno być – jak poucza
Idzi – ukierunkowane władanie męża nad żoną. W zależności od jego pozycji
majątkowej i społecznej powinien on albo sam czuwać nad tym – gdyby na
przykład wywodził się z warstwy mieszczańskiej, albo, co dotyczy osób z elit
społecznych, wynajął kobietę o godnej reputacji, która udzielałaby jego żonie
stosownych napomnień14.
11

Tamże, ks. II.1. 19, s. 273.
Zalety i wady kobiet Idzi omawia obszernie w ks. II.1.18 (Quod in mulieribus quaedam sunt
laudabilia, quaedam vero vituperalia) swego traktatu (De regimine, s. 269–272). Jako cechy
godne pochwały u kobiet wskazuje on, że są wstydliwe (verecundas), pobożne i miłosierne
(piae & misericordes) oraz że przekraczają miarę w tym, co robią (communiter nimis excedunt).
13
De regimine, ks. II.1.19, s. 274.
14
Tamże, ks. II.1.19, s. 274–275.
12
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Kolejne pouczenia, jakie Idzi kieruje do mężów, odnoszą się już wprost do
sposobu, w jaki powinni oni odnosić się do swych żon. Formułuje on tu trzy
główne zalecenia. Pierwsze z nich stanowi, że mężowie:
„[...] powinni z nich [to jest żon – wtrąc. W.B.] korzystać w sposób umiarkowany i taktowny”
(... debent eis moderate et discrete uti)15.

Do umiaru w pożyciu małżeńskim, bo o nim tu mowa, obszernie przekonuje, wskazując na płynące z braku jego zachowania złe następstwa: osłabienie
ciała, ograniczenie w posługiwaniu się rozumem, jak i też dalsze rozbudzenie
pożądania, które przekłada się również na pogłębienie braku umiaru u żony.
A to z kolei – o czym przypomina – może prowadzić do jej niewierności. Odnośnie do pożycia małżeńskiego napomina także mężów, aby czynili z niego użytek w sposób taktowny, zatem w stosownym czasie, miejscu i w sposób godziwy, tak aby między małżonkami panowała nie tylko miłość oparta na przyjemności (amicitia delectabilis), ale także godziwa (honesta)16.
Drugie z sformułowanych zaleceń mówi, że mąż powinien traktować żonę
w sposób godny (pertractare honorifice). Odnosi się ono do wymogu zaopatrzenia żony w dobra materialne. Z jednej strony chodzi tu o wyposażenie jej w takie
dobra, których posiadanie przez nią podyktowane jest zajmowaną przez nią pozycją społeczną, a z drugiej w takim zakresie, aby nie przekraczać stosownej
w tym miary17. Sprawa nie jest prosta, jak świadczy o tym poświęcenie temu
zagadnieniu odrębnego rozdziału, w którym Idzi omawia, jakimi zasadami powinien mąż się kierować, sprawując nadzór nad ubiorem i innymi ozdobami,
w jakie przystraja się żona18. W związku z tym przypomina ponownie, że jego
zadaniem jest prowadzić ją: „do działań uczciwych i czynów pełnych cnoty” (ad
actiones honestas et ad opera virtuosa). Powinien zatem wiedzieć, co jest, a co
nie jest dozwolone, tym bardziej że jak podaje:
„[...] jako że kobiety najczęściej pragną uchodzić za piękne, przede wszystkim
grzeszą w sprawach strojenia ciała”
(cum ergo mulieres ut plurimum appetant videri pulchrae, potissime delinquunt circa ornatum corporis)19.

Odnośnie do tego poucza, że grzech kobiet w tym względzie jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nie zachowują w stroju stosownej pokory, umiaru
15
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17
Tamże, ks. II.1.20, s. 277.
18
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i prostoty. Interesująco jawi się tu wyjaśnienie, jakiego Idzi udziela w stosunku
do tej pierwszej cechy. Otóż jak wyjaśnia:
„[...] wówczas bowiem kobiety w sprawach stroju zachowują pokorę, kiedy
nie dla czczej sławy się stroją, lecz czynią to, aby podobając się swym mężom,
odciągać ich od nierządu”
(... tunc enim mulieres circa ornatum corporis sunt humiles, quando non
propter vanam gloriam se ornant, sed agunt ut suis viris placentes eos a fornicatione retrahant)20.

Drugi rodzaj grzechu, jaki kobiety popełniają to wynikający z lenistwa bądź
zaniedbania brak troski o to, aby nosić strój adekwatny do ich pozycji społecznej21. Jak zatem widać, zaopatrzenie żony w odpowiednie dobra przez męża to
problem nie tyle z zakresu ekonomii, ale etyki, bowiem odnosi się przede
wszystkim do kwestii właściwego postępowania, a nie utrzymania żony.
Trzecie z kolei zalecenie kierowane do męża, jak traktować żonę podejmuje
kwestię właściwego się do niej odnoszenia, które przejawia się w okazywaniu
jej należytych oznak miłości (debita signa amicitiae) oraz stosownych upomnień
(debitas monitiones). Okazywanie żonie jednych i drugich, zdaniem Idziego,
powinno być uzależnione od tego, jakiego charakteru jest ona osobą. Zatem,
mąż musi rozważyć czy jego żona jest zarozumiała, czy pokorna, i w zależności
od tego odpowiednio postępować. I tak licznych oznak miłości nie należy żałować żonie pokornej. Okazywanie ich żonie zarozumiałej – jak przestrzega –
wprawi ją nie tylko w jeszcze większą pychę, ale i może sprawić, że będzie
chciała panować nad mężem. Podobnie mąż musi rozważyć czy żona jest roztropna, czy głupia, i stosownie do tego udzielać jej upomnień. W przypadku
żony roztropnej, wystarczą do poprawy słowa łagodne i grzeczne (leuia verba
& blanda). Inaczej jednak jest w przypadku żony głupiej, której w sposób bardziej surowy należy udzielać reprymendy (est asperior increpatio adhibenda)22.
Powyższe szczegółowe zalecenia regulujące sposób, w jaki mąż powinien
traktować żonę należy rozpatrywać nie tyle w kontekście wzoru relacji między
ludźmi połączonymi więzami małżeńskimi, ale – jak już wcześniej wspomniano
– „rządu małżeńskiego” (regimen coniugale), jaki mąż sprawuje nad żoną. Przypisana mu prerogatywa wynika, według Idziego, z naturalnego podporządkowania kobiety mężczyźnie. Jak sam to wyjaśnia:
„[...] albowiem czymś naturalnym jest to, że kobieta jest poddana mężczyźnie,
ponieważ mąż przewyższa ją roztropnością i rozumem”.

20

Tamże, ks. II.1.21, s. 278.
Tamże, ks. II.1.21, s. 280.
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Tamże, ks. II.1.20, s. 277–278.
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(nam naturale est foeminam esse subiectam viro, eo quod vir prudentia et intellectu sit preastantior ipsa)23.

Wyznaczanemu porządkiem naturalnym władaniu męża nad żoną przypisuje Idzi też właściwe dla niego cechy, które przedstawia, zestawiając ze sobą
rząd małżeński z innymi dwoma rządami, jakie również przypadają mężowi
w udziale do sprawowania w obrębie wspólnoty domowej, to jest rządu rodzica
nad dziećmi i rządu pana domu nad służbą. Otóż to, co rząd małżeński odróżnia
od rządu nad dziećmi to przede wszystkim brak arbitralności, która cechuje rząd
ojcowski. Ojciec bowiem, tak jak król nad poddanymi, rządy swoje sprawuje
według swej woli i praw, które sam stanowi. Mąż podlega w tym względzie
prawom i zwyczajom wytwarzanym przez społeczeństwo24. Z kolei tym, co różni rząd małżeński od rządów pana nad służbą to wymóg równego traktowania
żony. Mąż co prawda przewodzi i powinien jej przewodzić, ale wynikająca stąd
jego zwierzchność nad nią nie może prowadzić do traktowania jej jak sługi, bowiem żona powinna być traktowana jako towarzyszka (tamquam socia). Mąż
i żona w pewnym stopniu są sobie równi25.
To, na co należy również wskazać w kontekście wypowiedzi Idziego na temat relacji między mężem a żoną to wskazana przez niego obecność w nich
uczucia, nazywanego przez niego amicitia („miłość”). Podobnie jak w przypadku rządu męża nad żoną, wynikającego z naturalnego porządku, tak również
owo uczucie Idzi określa jako amicitia naturalis, przez co należy rozumieć, że
jego zdaniem jest ono nieodłącznym atrybutem relacji małżeńskich, wynika
z ich istoty: mąż powinien darzyć nim swoją żonę, a żona męża, ponieważ są
małżonkami. Łącząca ich naturalna miłość, podobnie jak wymóg wzajemnej
wierności, jest jednym z argumentów, w oparciu o który uzasadnia Idzi pogląd
o nierozerwalności więzów małżeńskich. Darzący siebie uczuciem małżonkowie
dochowują sobie wiary – miłość i wierność bez siebie nie istnieją i prowadzą do
tego, że małżonkowie się nie rozchodzą, co z kolei jest świadectwem łączącej
ich miłości i wierności. Jak sam to Idzi ujmuje:
„Albowiem żadną miarą nikt nikogo wiernie nie miłuje, jeśli od jego miłości
odstępuje: jeśli chcemy ocalić wierną miłość, aby nie została pogwałcona
wierność, wypada aby mąż niepodzielnie stał przy swojej żonie, i na odwrót.
Tak jak bowiem ma panować między mężem a żoną naturalna miłości, [...] tak
nie będzie naturalnej miłości między nimi, o ile nie dochowają sobie należytej
wierności. A to w tym celu, aby małżeństwo było zgodne z naturalnym porządkiem i aby między żoną panowała naturalna miłość, godzi się, aby dochowali wiary i się nie rozchodzili”.
23
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(Nam cum nunquam aliquis fideliter amicetur alicui, si ab amicitia eius discedat: si inter virum & uxorem debitam fidem, vel fidelem amicitiam saluare
volumus, ne sit ibi violatio fidei, oportet virum indivisibiliter suae adhaerere
uxori, & econverso. Cum enim inter virum & uxorem sit amicitia naturalis,
[...] cum non sit amicitia naturalis inter aliquos nisi observent sibi debitam fidem; ad hoc quod coniugium sit secundum naturam, & ad hoc inter uxorem
& virum sit amicitia naturalis, oportet quod sibi invicem servent fidem, ita
quod ab invicem non discedant)26.

Temat uczucia w relacjach małżeńskich pojawia się także w argumentacji,
jaką Idzi przedstawia w związku z wymogiem monogamicznego charakteru
małżeństwa, jaki nakładało nauczanie i prawo kościelne. Jednym z argumentów
przeciw posiadaniu przez mężczyznę wielu żon jest to, że wówczas nie mógłby
on każdej z nich taką miłością darzyć, jaka powinna być między małżonkami.
Jak w związku z tym też wyjaśnia.
„Albowiem między żoną a mężem powinna być wielka miłość, ponieważ
między nimi jest miłość wzniosła i naturalna”.
(Nam inter uxorem & virum debet esse amor magnus, quia inter eos est amicitia excellens et naturalis)27.

Generalnie jednak zagadnieniu miłości małżeńskiej jako takiej nie poświęca
on zbyt wielkiej uwagi. Przyjmuje on po prostu wymóg jej obecności w relacjach między mężem a żoną, do której powstania, jak można przyjąć, wiedzie
wspólne życie i która przejawia się w tym, jak się do siebie odnoszą. Jest ona
zapewne też gwarantem harmonijnego życia małżeńskiego, którego jednak
głównym warunkiem jest wywiązywanie się z obowiązków, jakie spoczywają na
mężu i żonie w stosunku do siebie.
Podsumowując powyższe uwagi, należy zaznaczyć, że nakreślony obraz
właściwych relacji małżeńskich w De regimine jest ukazywany niemalże wyłącznie poprzez pryzmat postępowania i obowiązków męża wobec żony. Warto
jednak w tym miejscu także dodać, że okres pełnego średniowiecza przynosi
także szereg dzieł traktujących na temat obowiązków ciążących na kobiecie jako
żonie28. Brak szerszego omówienia tej problematyki u Idziego jednak nie dziwi,
biorąc pod uwagę, że to mąż jest głównym adresatem sformułowanych w nim
zaleceń. Jakkolwiek według niego ciąży na mężu również obowiązek utrzymania żony, jest on przede wszystkim odpowiedzialny za jej wychowanie. Jest tym,
na kim spoczywa obowiązek kierowania i kształtowania jej zachowania tak, aby
26
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doskonaliła się pod względem etycznym. W tej perspektywie też Idzi rozpatruje
nawet wspomniane zaopatrzenie żony w dobra materialne. W związku z tym
naciskiem na wychowawczą powinność męża warto postawić pytanie, pozostawiając je w tym miejsce jednak bez odpowiedzi, czy w nawiązaniu do koncepcji
przyjaźni nakreślonej w dziełach Arystotelesa, na których przecież Idzi się oparł,
nie jest podyktowany tym, aby relacje małżeńskie właśnie za sprawą starań męża zmierzały ku postaci doskonałej przyjaźni, jaka zachodzi ze względu na szlachetne dobro i między ludźmi podobnymi do siebie pod względem posiadanego
dobra cnót29. Oczywiście realizacja tego zamysłu nie będzie w pełni możliwa,
bowiem relacja między mężem a żona jest relacją między nierównymi sobie
osobami. Jest oparta na jego zwierzchnictwie nad nią, do czego predestynuje go
jego wyższość pod względem roztropności i rozumu. W tym sensie żona nie
stanie się równa mężowi, chociaż Idzi nakazuje mu traktować jako towarzyszkę.
Ale przyjaźń między nimi będzie przyjaźnią między nierównymi stronami.
W perspektywie tej wyższości i zwierzchnictwa męża nad żoną można także
spojrzeć na podniesioną kwestię ukazania relacji małżeńskich przez Idziego
przede wszystkim poprzez pryzmat powinności mężowskich na rzecz żony. Otóż
– jak wynika to z innych rozważań Idziego, w których także odwołuje się do
Arystotelesa – tylko osoba stojąca wyżej w hierarchii społecznej, a tą jest mąż,
jest w stanie sprawować rząd, jak i też otoczyć pieczą tę stojącą niżej, a nie na
odwrót, i tym samym też można mówić o obowiązku świadczenia określonych
dóbr na rzecz drugiej osoby jedynie w stosunku do męża. Żona z kolei – podobnie jak i dzieci wobec ojca, zobowiązana jest do posłuszeństwa i okazywania
szacunku mężowi30. Takie postawienie wzajemnych powinności między mężem
i żoną zgodne jest też z nauczaniem Kościoła, którego członkiem wszak był
także sam Idzi. Jak pouczał Paweł z Tarsu w Liście do Efezjan, żona miała być
poddana swemu mężowi jak Panu, jak i też go poważać. Mąż z kolei miał ją
miłować jak własne ciało [Ef 6: 22, 33, i 28]. Właściwe wypełnianie przez męża,
jak i żonę przypisanych im powinności miało być gwarantem ich harmonijnego
współżycia, chociaż zdecydowanie większa odpowiedzialność spadała na męża
z racji naturalnej wyższości mężczyzny nad kobietą.
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Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy
we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej**
Controlled games: motif of child’s play in early modern
Dutch literature

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej. To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli
dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób,
w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania.
W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszych niderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznego poety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowany w traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi
jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona
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analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co,
według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie
dziecka.
Słowa kluczowe: zabawy dziecięce, motyw zabawy, okres wczesnonowożytny, literatura niderlandzka, literatura wczesnonowożytna, literatura dydaktyczna, Humanizm,
Reformacja, humanistyczne idee wychowawcze, Jacob Cats, Erazm z Rotterdamu, Juan
Luis Vives, Christiaan Huygens.

Abstract
The aim of this article is to analyse the motif of play appearing in early modern
Dutch literature, from the perspective of the humanistic pedagogical ideas. These were
humanist educators, such as Erasmus of Rotterdam and Juan Luis Vives, who started to
recognize the pedagogical and educational benefits of game playing. The author discusses a manner in which the humanistic pedagogical ideals are reflected in the domain
of the didactic literature, propagating ideal patterns of behavior. The paper addresses
the mentioned problem by analyzing the phenomenon of play present in the one of the
most popular Dutch didactic treatises Marriage (Houwelyck, 1625) of 17th-century poet
and moralist Jacob Cats (1577–1660). It turns out that the motif of play presented in the
treatise affects different contexts: educational, pedagogical and moral. Furthermore, the
poet evaluates the concept of play by making a distinction between good and bad
games. This division serves him as a metaphor of an ideal and non-ideal upbringing and
parenthood. The analysis also shows that by recognizing the educational benefits of this
form of entertainment, play, unless purposeful and useful, raises moral doubts, what,
according to Jacob Cats and the mentioned humanist educators, has constituted its existence in the child’s world.
Keywords: children’s games, motif of play, early modern period, Dutch literature,
early modern literature, didactic literature, Humanism, Reformation, humanistic pedagogical ideas, Jacob Cats, Erasmus of Rotterdam, Juan Luis Vives, Christiaan Huygens.

Wprowadzenie
„Znam ja szacownego męża, który bez awantur ni zmuszania,
A jedynie w radości i uciesze dziatki swe uczył pisania,
Siadał wtedy wśród piasku na ziemi,
i jął palcem rysować alfabetu litery,
I choć całe zdarzenie zabawie ino wydaje się służyć,
mogły się dziatki takowoż literek nauczyć [...]
I tak postępował ten nasz przyjaciel w rozmaitych sprawach,
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I w nauce języków, i w nauce śpiewania.
Spójrz! Cóż za mądra postawa! Dzieci u niego zrodzone
Nieustannie uczone i jednakowoż bawione”1.

Jesteśmy świadkami urokliwej, rodzinnej sceny. Ojciec uczy swe dzieci alfabetu rysując kształty kolejnych liter na piasku. Metodę tę stosuje ponadto
w nauce języków obcych, jak i muzyki, dzięki czemu dzieci mogą jednocześnie
uczyć się i bawić. Cytowany fragment pochodzi z traktatu dydaktycznego Małżeństwo (Houwelyck), wydanego w 1625 roku, autorstwa jednego z największych i najpoczytniejszych niderlandzkich poetów – Jacoba Catsa (1577–1660) –
i rozpoczyna część utworu dedykowaną edukacyjnym i wychowawczym aspektom zabawy2. Tekst należy do nurtu literatury parenetycznej, której celem było
tworzenie i propagowanie idealnych wzorców postępowania. Choć traktat poświęcony jest kolejnym etapom życia kobiety, skierowany został do czytelników
obojga płci, a relacja między małżonkami stanowi główny przedmiot rozważań
poety3. Książka cieszyła się ogromną, jak na tamte czasy, popularnością. Tylko
za życia Catsa ukazało się około 50 tys. egzemplarzy4. Kluczem do niespotykanego sukcesu utworu wydaje się przede wszystkim charakterystyczny styl auto1

„Ick weet een achtbaer man, die, sonder eenigh kijven, / Alleen uyt soete jock sijn kinders leerde
schrijven, / Hy gaf hem opte vloer, daer sat hy in het sant, / En wees een A een B te stellen metter hant;
/ Al scheen het gansch beslagh tot spel alleen te strecken, / Soo leerde doch de jeught bequame letters
trecken [...] / Dit pleeghde dese vrient in veelderhande dingen, / En tot uytheemsche tael, en om te
leeren singen; / Siet, wat een wijs beleyt! De jeught by hem geteelt / Heeft alle tijt geleert, en niet te
min gespeelt”, w: J. Cats, Al de werken van Jacob Cats. Met eene Levensbeschrijving van de Dichter.
Oorspronkelijke spelling, Wydawnictwo H.A.M. Roelants, Schiedam [b.r.w.], s. 258. [wszystkie cytaty niderlandzkojęzyczne w tłumaczeniu autorki tekstu – J. K.].
2
Z powodu charakterystycznego stylu pisania i wybranej tematyki Jacob Cats stał się prominentną
figurą niderlandzkiej literatury Renesansu, która w Niderlandach Północnych powstawała jeszcze
w XVII wieku. Był on autorem licznych tekstów dydaktycznych, w których wyraźnie dominowały trzy obszary tematyczne: relacja między kobietą a mężczyzną, a w szczególności między
małżonkami, obyczajowość w życiu społecznym i wiara w Boga. Cechowała go szczególna
umiejętność dotarcia do zwykłych ludzi, przez co występuje w swoich utworach nie tylko jako
poeta, ale także jako doradca i wychowawca rodziny. W historii literatury niderlandzkiej określa
się go często mianem ‘Ojciec Cats’, gdyż głównym celem jego pisarstwa wydaje się właśnie wychowanie czytelników. Zob.: G.A. van Es, Inleiding, [w:] Spiegel van menselijk leven in prenten
en verzen van Jacob Cats, De Bezige Bij, Amsterdam 1962, s. 12; J. Kloek, Burgerdeugd of
burgermansdeugd? Het beeld van Jacob Cats als nationaal zedenmeester, [w:] R. Aerts, H. te
Velde (red.), De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen, Kok Agora, Kampen 1998, s. 100–122.
3
Traktat składa się z sześciu rozdziałów opisujących kolejne stadia życia kobiety: dziewica, panna, panna młoda, żona, matka i wdowa. Cztery ostatnie części tworzą serię Chrześcijańska Małżonka (Christelijk Huiswijf), gdzie kobieta, w zależności od wieku i stanu, zostaje porównana do
czterech pór roku: panna młoda do wiosny, żona do lata, matka do jesieni a wdowa do zimy.
4
Według amsterdamskiego wydawcy Dzieł Zebranych Catsa (Alle de wercken, 1655) – Jana Jacobszoona Schippera – do 1655 roku wydanych zostało nie mniej niż 50 tys. egzemplarzy traktatu Małżeństwo. Zob.: W. Frijhoff, M. Spies, Dutch Culture in a European Perspective. 1650
Hard-Won Unity, Van Gorcum, Assen 2004, s. 228.

32

Joanna KOZIKOWSKA

ra, który pisze w sposób prosty i przystępny, omawia sprawy życia codziennego,
z którymi mogą identyfikować się zwykli mieszkańcy Republiki Zjednoczonych
Prowincji5.
Fragment poświęcony zabawie stanowi część rozdziału zatytułowanego
Matka (Moeder), który omawia kwestie związane z płodzeniem, wychowaniem
i edukacją dzieci6. Dzięki zainteresowaniu tematyką dzieciństwa Cats zabiera
głos w debacie, która w Niderlandach toczy się już od połowy XVI wieku,
i pozostaje pod silnym wpływem ideałów Humanizmu i Reformacji7. Pierwszym
ośrodkiem wymiany humanistycznych idei wychowawczych staje się Antwerpia, szesnastowieczne centrum europejskiego druku i handlu książką, gdzie wydaje się najważniejsze teksty pedagogiczne epoki. Po upadku miasta w 1585
roku i rozpadzie Niderlandów na część południową, pozostającą pod panowaniem hiszpańskich Habsburgów – gdzie także znalazła się Antwerpia – oraz na
zbuntowaną część północną, która trzy lata później utworzy nowe państwo –
Republikę Zjednoczonych Prowincji – debata dotycząca wychowania i edukacji
przenosi się do Niderlandów Północnych8. To tutaj schronienie znajdują liczne
elity intelektualne i artystyczne, wywodzące się z kręgu antwerpskich kalwinistów. Tradycje humanistyczne oraz założenia wiary kalwińskiej będą wyznaczały kierunek rozwoju przestrzeni pedagogicznej w młodej Republice. Zjawiska te będą determinowały również przebieg dyskusji na temat roli zabawy
5

G.A. van Es, G.S. Overdiep, Jacob Cats. Van Zeeland over Dordrecht naar Den Haag, [w:]
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 4, Teulings’ Uitgevers-maatschappij
L.C.G. Malmberg, ’s-Hertogenbosch, Standaard Boekhandel, Brussel [1948], s. 76.
6
J. Cats, Al de werken..., dz. cyt., s. 248–260.
7
Na temat rozwoju przestrzeni pedagogicznej w Niderlandach w okresie wczesnonowożytnym
zob.: J. Dekker, L. Groenendijk, J. Verberckmoes, Trotse opvoeders van kwetsbare kinderen. De
pedagogische ruimte in de Nederlanden, [w:] J.B. Bedeaux, R. Ekkart (red.), Kinderen op hun
mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500–1700, Ludion, Gent – Amsterdam 2000,
s. 43–60; N. Bakker, J. Noordman, M. Rietveld-van Wingerden, Hoofdstuk 1. Humanisme,
Hervorming en Verlichting, [w:] Ciż, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk
1500–2000, Van Gorcum, Assen 2010, s. 7–49.
8
Omawiane wydarzenia były wynikiem trwającego od 1568 roku powstania przeciw – sprawującej rządy w Niderlandach – katolickiej Hiszpanii. Antyhiszpańskie powstanie zwane jest w historiografii Wojną Osiemdziesięcioletnią, która oprócz okresu między 1609 a 1621 rokiem, znanego jako Rozejm Dwunastoletni, trwała nieprzerwanie do Pokoju Westfalskiego w 1648 roku.
Upadek Antwerpii, który miał miejsce dokładnie 17 sierpnia 1585 r., zakończył trwające 14 miesięcy oblężenie miasta i stał się symbolicznym i faktycznym przypieczętowaniem podziału Niderlandów na część północną i południową. Wielu majętnych i wykształconych mieszkańców
miasta stało się politycznymi i religijnymi uchodźcami, którzy przesiedlili się na tereny nowo
powstającej Republiki Zjednoczonych Prowincji i znacznie przyczynili się do nadzwyczajnego
rozwoju gospodarczego i intelektualnego Niderlandów Północnych. Na temat analizy genezy
i przebiegu powstania oraz rozłamu państwa zob.: M. Prak, A turbulent beginning, [w:] Tenże,
The Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Golden Age, Cambridge University Press,
Cambridge 2005, s. 7–24. Na temat tworzenia struktur młodej Republiki oraz rozwoju ekonomicznego, intelektualnego i kulturalnego kraju zob.: J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 167–223.

Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy...

33

w wychowaniu dziecka, która w XVII wieku zaczyna toczyć się na wielu płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie literatury dydaktycznej.
W swoich rozważaniach pragnę skupić się na motywie zabawy obecnym we
wspomnianym traktacie Jacoba Catsa. Biorąc pod uwagę poczytność utworu
można założyć, że tekst nie tylko wyrażał istniejące już idee dotyczące tej aktywności dziecięcej, ale mógł mieć także swój udział w kreowaniu i propagowaniu jej wizerunku literackiego. Interesuje mnie zatem pytanie: w jakich kontekstach rozpatrywany jest obraz zabawy zaprezentowany w traktacie? Czy przyjemność wynikająca z gier i zabaw nie kłóci się z surowością kalwińskiej moralności?
Jaką rolę w sytuacji zabawowej przypisuje się rodzicom? Powyższe problemy
postaram się omówić na podstawie analizy przedstawionego w traktacie wizerunku zabawy z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej, a w szczególności
debaty o dobrych i złych zabawach.

Uczyć bawiąc – bawić ucząc
Gdy przyjrzymy się wypowiedziom Catsa, dotyczącym zabawy, dostrzeżemy wyraźny wpływ idei propagowanych w XVI wieku przez Erazma z Rotterdamu (1466–1536)9 i hiszpańskiego humanistę i pedagoga Juana Luisa Vivesa
(1493–1540)10. Cats chętnie korzystał z dorobku intelektualnego obydwu myślicieli, w szczególności w kwestii rozumienia istoty małżeństwa czy właściwego
wychowania11. Erazm i Vives byli wielkimi entuzjastami edukacyjnych walorów
zabawy i postulowali o włączenie jej do codziennej praktyki szkolnej, w której
nierzadko królowała rutyna, żmudne powtarzanie słówek i kary cielesne12.
Uczenie przez zabawę wydało im się najlepszą metodą na usprawnienie procesu
kształcenia, a przede wszystkim na rozpalenie w młodych umysłach miłości do
nauki13. Vives podkreślał rekreacyjny aspekt zabawy. W traktacie O podawaniu
9

10

11
12

13

Na temat życia i twórczości Erazma zob.: M. Cytowska, Wstęp. I. Erazm z Rotterdamu i jego
twórczość, [w:] Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, przekł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz,
M. Mejor, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. III–
XXXI. Na temat idei wychowawczych Erazma i najważniejszych prac z zakresu edukacji por.:
J. Huizinga, Erazm, przekł. M. Kurecka, Państwowy Instytut Wydawniczy,Warszawa 1964,
s. 63–68, 151.
Na temat życia i twórczości Vivesa oraz jego programu pedagogicznego por.: A. Kempfi,
Wstęp, [w:] J.L. Vives, O podawaniu umiejętności, przekł. A. Kempfi, Wydawnictwo Polskiej
Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. V–LVIII.
Zob.: M. Spies, Charlotte de Huybert en het gelijk. De geleerde en de werkende vrouw in de
zeventiende eeuw, „Literatuur” 1986, nr 3, s. 339–350.
D. Erasmus, Traktaat over opvoeding en onderwijs, [w:] Tenże, Over opvoeding en vrije wil,
Ambo, Baarn 1992, s. 101, 111–112; J.L. Vives, Vives: on Education. A Translation of the De
Tradendis Disciplinis of Juan Luis Vives, Foster Watson (oprac.), Cambridge University Press,
Cambridge 1913, s. 105, 116–117, 118–119.
Erazm i Vives zgodnie twierdzą, że nie ma nic gorszego niż nieodpowiednie zachowanie nauczyciela, które sprawia, że dzieci zaczynają nienawidzić nauki, zanim będę w stanie zrozu-
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umiejętności (De Tradendis Disciplinis), wydanym w Antwerpii w 1531 roku,
zalecał wprowadzenie regularnych ćwiczeń fizycznych i zabaw, które miały
pozwolić zmęczonym uczniom na odświeżenie umysłu i polepszenie kondycji
ciała14. Przy ładnej pogodzie miały to być gry, łączące „uciechę z przystojnością”15, jak rzut oszczepem, gra w piłkę czy biegi16. Jeśli pogoda lub stan zdrowia nie pozwalają na zabawy na dworze, Vives radził, by wybierać takie gry,
które ćwiczą umysł, osąd i pamięć, jak warcaby lub szachy17. Językiem zabaw
miała być ponadto łacina, co pozwoliłoby na ćwiczenie słówek i umiejętności
konwersacji w tym języku. W kolokwiach Vivesa, opublikowanych w 1538 roku
(Colloquia alioqui linguae Latinae exercitatio), znajdziemy więc przykładowe
dialogi w języku łacińskim, które dostarczają potrzebnych zwrotów i sformułowań wykorzystywanych podczas gier i zabaw18.
Pomysł, by połączyć zabawę i naukę języków obcych odnajdziemy również
w traktacie Catsa. Poeta wyraża ubolewanie, że holenderskie dzieci nie mogą
uczyć się łaciny i greki tak jak dzieci ze starożytnej Grecji czy Rzymu, dla których były to języki ojczyste19. Zauważa przy tym, że przyswajanie pierwszego
języka odbywa się naturalnie i nieświadomie, poza szkołą i z dala od książek.
Tak właśnie powinna, według Catsa, wyglądać nauka języków obcych, a najlepszą metodą wydaje się zabawa, która wprowadza przyjemną atmosferę, a sam
proces nauczania przebiega nieświadomie: „bez zmartwień i bez bicia”20. Poeta
proponuje zatem stworzenie dzieciom takich warunków, by mogły w codziennym życiu używać języka obcego zamiast mowy ojczystej. Radzi, by zatrudnić
nauczyciela mówiącego wyłącznie w żądanym języku i pozwolić mu zamieszkać
w domu. Dzieci kształcone w ten sposób będą, według autora, używać łaciny lub
greki w swych codziennych zajęciach, nawet podczas zabawy.
mieć, czemu należy ją kochać. D. Erasmus, Traktaat over opvoeding..., dz. cyt., s. 101;
J.L. Vives, Vives: on Education..., dz. cyt., s. 121.
14
J.L. Vives, Vives: on Education..., dz. cyt., s. 121.
15
Tenże, O podawaniu umiejętności..., dz. cyt., s. 102.
16
Przy nazwach poszczególnych gier korzystam z tłumaczenia Fostera Watsona na język angielski: „throwing the javelin, playing ball or running”. Zob.: Tenże, Vives: on Education...,
dz. cyt., s. 121. W tłumaczeniu Andrzeja Kempfiego na język polski znajdziemy jednak inne
nazwy dwóch pierwszych zabaw: „gra w piłkę, gra w kulę”. Zob.: Tenże, O podawaniu umiejętności..., dz. cyt., s. 102.
17
Ponownie spotykamy się z różnym tłumaczeniem nazw wymienionych gier. W przekładzie na
język angielski Watson proponuje warcaby i szachy. W tłumaczeniu na język polski zamiast gry
w warcaby spotykamy grę w karty („Od czasu do czasu dozwolimy na dłuższą grę w karty, gdyż
to ćwiczy władze umysłu i pamięć, poza tym na grę w szachy.”). Biorąc pod uwagę krytykę gry
w karty, którą Vives wyraził w swoich kolokwiach (do tej kwestii powrócę w dalszej części artykułu), zdecydowałam się na użycie tłumaczenia zaproponowanego przez Watsona. Por.: Tenże,
Vives: on Education..., dz. cyt., s. 122; Tenże, O podawaniu umiejętności..., dz. cyt., s. 102.
18
Tenże, Tudor School-boy Life: The Dialogues of Juan Luis Vives, Foster Watson (oprac.), Frank
Cass & Co., London 1908, s. 21–25, 38, 186–196.
19
J. Cats, Al de werken..., dz. cyt., s. 258.
20
Tamże.
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„Chowane tak dzieci będą pośród pieśni,
Zabawy obręczą czy rzucaniem kośćmi,
Kulami na dworze, w domu bąkami,
Ubogacać swą mowę różnymi językami”21.

W postulatach Catsa można odnaleźć inspirację także poglądami Erazma,
który twierdził, że to właśnie zabawa pozwala zniwelować uczucie wytężonego
wysiłku, które towarzyszy uczniom w szkole. W traktacie O wychowaniu (De
pueris instituendis) z 1529 roku humanista zaleca takie podawanie wiedzy, by
cała nauka wyglądała na zabawę, a nie na ciężką pracę22. Twierdzi, że chęć zabawy jest czymś charakterystycznym dla młodego wieku, że w wyobraźni
dziecka zabawa zawsze pozostanie przyjemną rozrywką i dlatego edukacja
w takiej formie odbywa się nieświadomie i bez wysiłku23. Erazm proponuje
więc, by w kreatywny sposób rozpocząć naukę czytania i radzi, by uczyć dzieci
alfabetu za pomocą ciasteczek w kształcie liter24.

Zabawa jako metafora idealnego i nieidealnego
wychowania25
Do podobnego fortelu ucieka się ojciec przedstawiony przez Catsa w cytowanym fragmencie traktatu o nauce pisania. Scena ta oraz postać samego rodzi21

„De jeught aldus gevoet, sal midden in de noten, / En alsse besigh is met hoepen ende koten, /
Met bollen op het velt, met toppen opte sael, / Verrijcken hare tongh met alderhande tael.”
Tamże.
22
D. Erasmus, Traktaat over opvoeding..., dz. cyt., s. 101.
23
Tamże, s. 115.
24
Tamże, s. 113. W propozycji Erazma odnajdziemy wyraźną inspirację postulatami dydaktycznymi Kwintyliana. W traktacie Kształcenie mówcy (Institutio oratoria) rzymski pedagog zaleca
urozmaicenie nauki liter i sylab za pomocą zabawy figurkami w formie liter, wykonanymi z kości słoniowej, lub innymi przedmiotami przynoszącymi dzieciom radość. Zob.: Quintilian,
Quintilian on the Teaching of Speaking and Writing. Translations from Books One, Two and
Ten of the Institutio oratoria, J.J. Murphy (oprac.), Southern Illinois University Press, Carbondale 1987, s. 16.
25
Temat zabawy jako metafory idealnego wychowania został przeze mnie omówiony także
w artykule poświęconym analizie komparatystycznej traktatu Jacoba Catsa oraz Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja. Z paralelnej lektury obydwu tekstów wynika, że zabawa służy autorom do stworzenia idealnych wzorców postępowania. Podczas gdy w dziele Catsa jest to
wszechstronnie wykształcony mieszczanin, zaangażowany w sprawy państwa i wychowanie
swoich dzieci, wzorzec przedstawiony przez Reja dotyczy szlachcica–ziemianina, dla którego
najważniejsze wartości to spokojne, sielskie życie, moralność i symboliczny patriotyzm. Por.:
J. Kozikowska, Searching for Appreciation: Motif of Play in Early Modern Literary Works from
an International Perspective. A Comparative Analysis of Mikołaj Rej’s „Żywot człowieka
poczciwego” and Jacob Cats’ „Houwelijck”, [w:] J. Engelbrechtová (oprac.), Dutch – Flemish
– Central European Relations. Chapters from Cultural Relations between North-West and EastCentral Europe, Palacký University in Olomouc, Olomouc 2015, s. 92–94.
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ca są szczególnie ważne dla całości wywodu o zabawach. Dzięki informacjom
zawartym w marginaliach czytelnik dowiaduje się, że opisany w traktacie rodzic
nie jest wymyślonym przez poetę, modelowym ojcem, lecz postacią rzeczywistą.
Chodzi mianowicie o Christiaana Huygensa (1551–1624), ojca dobrego przyjaciela Catsa – poety i prawnika – Constantijna (1596–1687)26. Christiaan Huygens sam zajmował się edukacją Constantijna i jego brata, pomimo licznych
obowiązków, jakie pełnił na najwyższych stanowiskach dyplomatycznych Republiki. Kilkadziesiąt lat później Constantijn powtórzył sukcesy zawodowe ojca
oraz stał się jednym z najwybitniejszych poetów w historii literatury niderlandzkiej. Warto dodać, że Christiaan Huygens Jr. (1629–1695), syn Constantijna,
dzięki swoim pracom w dziedzinie optyki, odkryciu księżyca Saturna i zbudowaniu pierwszego zegara wahadłowego, stanie się kilkadziesiąt lat po opublikowaniu pierwszego wydania traktatu Małżeństwo jednym z najsłynniejszych holenderskich uczonych27. Przedstawienie Christiaana Huygensa jako idealnego
ojca, który zarazem uczy, jak i bawi, wydaje się więc nieprzypadkowe. W ten
sposób Cats daje czytelnikom do zrozumienia, że opisywane przez niego metody
i sytuacje dotyczą rodziny należącej do elity intelektualnej kraju oraz reprezentującej najlepsze tradycje edukacyjne i zawodowe. Wiarygodności opisanej
przez poetę lekcji alfabetu dodaje również fakt, że Christiaan Huygens słynął
z niekonwencjonalnych metod nauczania swoich dzieci28. W swojej autobiografii Constantijn wspomina naukę nut za pomocą guzików od płaszcza:
„[...] każdemu z guzików ojciec sprytnie przyporządkował nazwę odpowiedniego dźwięku muzycznego. W ten sposób, bez żadnego wysiłku, nauczyliśmy
się właściwej kolejności nut, od góry do dołu i z powrotem”29.

Stawiając seniora rodu Huygensów jako przykład do naśladowania Cats dokonał zatem świetnego wyboru z perspektywy całości wywodu o wychowaniu
i edukacji dzieci. Pokazał, że zalecana przez niego metoda to nie fikcja literacka,
że można ją zastosować w rzeczywistości. Zademonstrował również, w jaki
sposób zabawa powinna zostać wpleciona w naukę oraz jakich efektów można
26

Zob.: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Bridging Two Cultures. The Story of the Huygens
Family, „The Low Countries” 1997–1998, nr 5, s. 178–185; B. Stoffele, Christiaan Huygens –
A Family affair. Fashioning a family in early modern court-culture, Master in History and Philosophy of Science, Utrecht University, Utrecht 2006, s. 6.
27
Na temat związków rodziny Huygensów ze światem nauki, działalności literackiej Constantijna
i badań naukowych jego synów, m.in. Christiaana Jr. zob.: R. Dekker, Watches, Diary Writing,
and the Search for Self-Knowledge in the Seventeenth Century, [w:] P.H. Smith, Benjamin
Schmidt (oprac.), Making knowledge in early modern Europe: practices, objects, and texts,
1400–1800, University of Chicago Press,Chicago 2007, s. 127–142.
28
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Bridging Two Cultures..., dz. cyt., s. 180–181.
29
„Our father cleverly gave each of these buttons the name of a note of music. In this way we
learned without any effort the correct sequence of notes, from top to bottom and back again.”
[cyt. za:] Tamże, s. 181.
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oczekiwać. Autorytet Christiaana Huygensa ma natomiast zaświadczyć o prawdziwości jego słów i zachęcić czytelników do naśladowania.
Podczas gdy lekcja alfabetu pełni w traktacie funkcję idealnej sytuacji zabawowej, a Christiaan Huygens funkcję idealnego ojca, rodzice, opisani przez
Catsa kilkadziesiąt wersów wcześniej, reprezentują postawę całkowicie odrzuconą przez autora. Mowa tutaj o ojcach, którzy nie interesują się rozwojem dzieci i pozostawiają je bez nadzoru, jak opisany poniżej rodzic:
„I pozwala swej drogiej dziecinie, najdroższemu skarbowi,
Po ulicach się włóczyć i bez celu chodzić,
I kręcą się takie po kraju, co psa uczą skakania,
Przepiórki uczą śpiewu, a zięby ćwierkania”30.

Według autora traktatu dzieci pozostawione bez kontroli rodziców trwonią
bezproduktywnie swój czas, błąkają się bez celu po ulicach, a ich zabawy niczemu nie służą. Wrażenie jałowości dziecięcych zabaw potęguje wyliczenie
zajęć, które zupełnie nie mają sensu, jak uczenie ptaków śpiewu. Taka rozrywka
to zwykłe próżnowanie, a ojcowie zezwalający na tego typu zabawy pozostawiają dzieci „bez dobrych nauk i bez jakiejkolwiek dyscypliny”31.

Dobre i złe zabawy w kontekstach: edukacyjnym,
wychowawczym i moralnym
Okazuje się więc, że nie każda forma zabawy zdobyła uznanie w oczach
autora i powinna być zalecana w wychowaniu dzieci. Jeśli porównany dwie
zaprezentowane sytuacje zabawowe, okaże się, że w kontekstach: edukacyjnym,
wychowawczym i moralnym zajmują one dwie skrajne pozycje, a klasyfikacja
zaproponowana przez Catsa zgadza się z przedstawionym przez humanistów
podziałem na zabawy dobre i złe. Lekcja alfabetu została ukazana przez poetę
jako zabawa idealna, w której na pierwszy plan wysuwa się cel samej aktywności, czyli opanowanie kształtu liter. Nie przyjemność jest więc tutaj najważniejsza, a zdobywanie nowych umiejętności. Zabawy na ulicy przedstawione zostały
natomiast jako zabawy nieidealne, są bezproduktywne i służą jedynie rozrywce.
Takie gry były również przedmiotem krytyki humanistów. Erazm podważał
zasadność wykorzystywania gier, takich jak warcaby czy kości, do nauki liter,
gdyż nie pozwalają one skupić się dzieciom na samym procesie nauczania i po-

30

„En laet sijn weerde kint, sijn alderbeste schat, / Onvruchtbaer henen gaen, als ick en weet niet
wat! / Daer sijn ‘er in het lant, die honden leeren springen, / Die quackels leeren slaen, die
vincken leeren singen.” J. Cats, Al de werken..., dz. cyt., s. 257.
31
Tamże.
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chłaniają całą ich uwagę32. W dialogach szkolnych Vivesa odnajdziemy przestrogę przed grami hazardowymi, które, w głównej mierze, opierają się na
szczęściu, a nie na umiejętnościach graczy33. I choć przedstawione w kolokwiach dzieci chętnie grają w karty lub kości, w ich zachowaniu i opisie sytuacji, możemy dostrzec ukrytą krytykę tego rodzaju uciech. Każda rozgrywka
kończy się kłótnią, przeklinaniem i obelgami, a zabawa zamienia się w torturę34.
W kontekście wychowawczym ocenie została poddana postawa rodzicielska. Z jednej strony Cats ukazuje ojca, który troszczy się o rozwój intelektualny
swoich dzieci, inicjuje zabawę, kontroluje jej przebieg i efekty. Z drugiej strony
prezentuje ojców, którzy nie interesują się wykształceniem najmłodszych, a nawet
zezwalają im na marnotrawienie czasu i próżnowanie. Dobre zabawy powinny mieć
zatem miejsce z udziałem dorosłych i pod ich kontrolą. Jak pokazuje poeta, dzieci,
które bawią się według własnej woli, robią to wyłącznie dla uciechy i rozrywki,
nie przyświeca im żaden pożyteczny cel. Takie zachowanie jest jawnym naruszeniem zasady dobrych gier, opisanej przez Vivesa w traktacie O podawaniu
umiejętności:
„Gra każda ma odbywać się pod okiem starszych [...]. Celem, dla którego się
je uprawia, jest ożywienie ciała, nie zaś doprowadzenie chłopców do zdziczenia”35.

Potrzeba kontroli ze strony dorosłych dotyka również kwestii moralnej zabaw dziecięcych. Zezwolenie uczniom na zabawę bez nadzoru może doprowadzić do wypaczenia funkcji gry, jaką nie powinna być przyjemność. Jak twierdzi
Vives, należy jasno wytyczyć cel, czas i miejsce zabaw, gdyż człowiek stworzony jest do poważnych spraw, nie zaś do frywolności czy rozrywki36. Radość
płynąca z ziemskich uciech, do których kalwiniści zaliczali zabawę, stanie się
także przedmiotem troski XVII-wiecznych moralistów. Podkreślając bezproduktywność zabaw na ulicy Cats może nawiązywać zatem do protestanckiej
krytyki ziemskich przyjemności – jałowych i nic nie znaczących.

Wnioski
Omówienie wpływu humanistycznych idei wychowawczych na zaprezentowany w traktacie Małżeństwo motyw zabawy, pokazuje, w jaki sposób pedagogiczna debata dotycząca zabaw przeniesiona została do przestrzeni literackiej.
32

D. Erasmus, Traktaat over opvoeding..., dz. cyt., s. 113.
J.L. Vives, Tudor School-boy Life..., dz. cyt., s. 208.
34
Tamże, s. 6, 23–24, 186–196.
35
Tenże, O podawaniu umiejętności..., dz. cyt., s. 102.
36
Tenże, Tudor School-boy Life..., dz. cyt., s. 206–207.
33
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Zabawa przedstawiona przez Catsa dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego,
wychowawczego i moralnego, w ramach których poddana została wartościowaniu. Poeta wyraźnie dzieli zabawy na dobre i złe. Pierwsze mają podlegać kilku
zasadom: powinny przede wszystkim służyć nauce i wzbogacaniu wiedzy, muszą odbywać się pod nadzorem dorosłych, a wynikająca z nich przyjemność nie
powinna być celem samym w sobie. Drugi rodzaj zabaw służy w szczególności
rozrywce i uciesze. Przyjemnościom tego typu nie przyświeca żaden, pożyteczny cel, a jedynie folgowanie dziecięcym zachciankom, przybierające formę bezsensownych rozrywek. Zaprezentowany przez poetę podział na zabawy dobre
i złe posłużył w traktacie jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania
oraz został wykorzystany do stworzenia wzorca perfekcyjnych rodziców. Na
rodzicach dziecka, jego opiekunach i nauczycielach spoczywa, według autora,
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg gier i zabaw. Pełnią oni funkcję kontrolującą, a sama zabawa jawi się jako instrument w procesie wychowawczym,
ma przede wszystkim służyć i wspierać rozwój dziecka. I choć czysta przyjemność towarzysząca dziecięcym uciechom, budziła wątpliwości zarówno u Catsa,
jak i u przedstawionych humanistów, zatwierdzenie jej funkcji w procesie nauczania było być może jedną z dróg do uznania zabawy w jej dzisiejszym rozumieniu. Dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa,
o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka.
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Kobieta – matka i obywatelka. Rozważania
Cecylii Plater-Zyberkówny w świetle jej dorobku
pisarskiego i działalności oświatowej
Woman – mother and citzen. Cecylia Plater-Zyberkówna’s
considerations in the light of her writing work and educational
activity

Streszczenie
Cecylia Plater-Zyberkówna (1853–1920) swoją aktywność pisarską i działalność
społeczno-kulturalną skoncentrowała na wychowaniu i kształceniu dziewcząt. Na tej
płaszczyźnie eksponowała, zarówno w praktyce, jak i w swojej pracy pisarskiej, przygotowanie dziewcząt do pełnienia odpowiedzialnych ról: matki, żony i obywatelki.
Wydarzenia polityczne i społeczne drugiej połowy XIX wieku, których była świadkiem Cecylia Plater-Zyberkówna, utrwaliły jej przekonania o potrzebie włączenia się
w rozwiązywanie tzw. kwestii kobiecej. Wcześniejsze zaangażowanie w szeroką aktywność społeczną rozwinęła przez pracę wśród dziewcząt i w środowisku młodych
kobiet. Były to inicjatywy organizatorskie, poprzez które realizowała własne koncepcje
wychowawcze. Swoje poglądy pedagogiczne zawarła również w licznych pracach teoretycznych i publicystyce. W rozważaniach teoretycznych eksponowała rolę rodziny
a przede wszystkim matki, która winna, według niej, pełnić rolę strażniczki domowego
ogniska. Kwestią podstawową dla Plater-Zyberkówny staje się odpowiedź na pytanie:
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jak wychować i przygotować dziewczynę do pełnienia odpowiedzialnych ról w dorosłym życiu? Odpowiedź zawarta jest w jej pracy Kobieta ogniskiem w rodzinie.
Praktycznym uzupełnieniem jej teoretycznych wskazań było zorganizowanie Zakładu Przemysłowo-Rękodzielniczego dla niezamożnych dziewcząt w Warszawie
(1883). Realizację programu nauczania powierzyła kwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Nad sprawami wychowawczymi czuwała osobiście, gdyż, według niej, wychowanie jest najważniejszą funkcją szkoły. Zadania na tej płaszczyźnie realizowała przez
codzienne pogadanki wychowawcze z uczennicami. Z czasem Zakład Przemysłowo-Rękodzielniczy przekształcił się w szkołę ogólnokształcącą (gimnazjum), które przetrwało do 1939 roku.
Drugą inicjatywą organizacyjną było powołanie Szkoły gospodarstwa kobiecego
w Chyliczkach pod Piasecznem (1891), w której, podobnie jak w szkole warszawskiej,
realizowała swoje plany odrodzenia społeczeństwa przez edukację kobiet. Kontynuowała również też swój zamysł prowadzenia cyklicznych pogadanek z uczennicami,
z których część ukazała się w formie książkowej Kobieta obywatelka z cyklu pogadanek (1913)1.
Cecylia Plater-Zyberkówna zaangażowała się również w powołanie Domu opieki
nad ubogą dziatwą, warszawskiego domu sierot po robotnikach, ochrony studenckiej.
Dzięki jej aktywności powstały: Związek Katolicki Kobiet Polskich, Akademia Kobiet,
Stowarzyszenie Ziemianek, Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży i czasopismo „Prąd”.
Słowa kluczowe: wychowanie dziewcząt, kształcenie zawodowe, praca organizatorska.

Abstract
The woman - a mother and citizen. Cecilia Plater-Zyberkówna’s View in the light
of her literary work and educational activities Cecylia Plater-Zyberkówna’s (1853–
1920) writing activity and socio-cultural activities focused on education and the
education of girls. At this level she showed, in practice as well as in her writing work,
the preparation of the girls to perform the responsible roles of: mother, wife and citizen.
Political and social events of the second half of the XIXth century, which Cecilia PlaterZyberkówna witnessed, solidified her belief in the need of involvement in solving the
so-called women issue. She developed her commitment to broad social activities by
working among girls and in the environment of young women. These were organisational initiatives through which she implemented her educational concepts. She included her pedagogical views in numerous theoretical works and in her journalism. In
her theoretical considerations she emphasized the role of family and above all mothers
who should be the guardians of hearth and home. The most important matter for PlaterZyberkówna was the answer to question: how to educate and prepare the girl to perform
responsible roles in adult life? She answered that question in the work „Woman – the
hearth and home in the family.”

1

C. Plater-Zyberkówna, Kobieta obywatelka: z cyklu pogadanek C.P.Z., wyd. P. Laskauer i S-ka,
Warszawa 1913.
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A practical complement to her theoretical indications was the arrangement of the
Department of Industry and handicraft for the poor Girls in Warsaw (1883). She delegated the implementation of the curriculum to qualified teaching staff. She personally
oversaw the pedagogical issues, because according to her upbringing it was the most
important function of the school. She fulfilled this tasks by every day pedagogical talks
with students.
With time the Department of Industry and Handicraft transformed into a state high
school which continued until 1939.
The second initiative was the establishment of a female School in Chyliczki Piaseczno (1891) in which, as in the Warsaw School, she implemented her plans for the revival of society through the education of women. She also continued her plan of regular
talks with the pupils. Some of the talks appeared in the book „The woman as a citizen
as a part of the series of talks” (1913)2.
Cecylia Plater-Zyberkówna was also engaged in establishing the nursing home for
the poor children, the Warsaw orphanage, the protection of students, thanks to her activities in the Catholic Association of Polish Women, Academy of Women, Association
of lady farmers, Society of Friends of Youth and the journal „Prąd”.
Keywords: girls’ education, professional training, organizational work.

Postać hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny, wyjątkowej kobiety w historii
kultury i szkolnictwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku, zasługuje na
utrwalenie w pamięci współczesnych. Żyła na przełomie pozytywizmu i modernizmu. Jej aktywność pisarska i praca społeczno-kulturalna skoncentrowana była
m.in. na wychowaniu i edukacji dziewcząt. Wskazywała drogę do nowego wychowania kobiet i przygotowania ich do roli matki oraz do pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.
Działalność pisarska i edukacyjne inicjatywy przeplatały się w ciągu jej całego życia. Liczne publikacje miały docierać do czytelniczek i wspomagać je
w realizacji wskazywanych przez Cecylię celów. Zakładane przez nią szkoły,
kursy, prowadzone pogadanki utwierdzały w praktyce zasadność teoretycznych
rozważań na temat odpowiedzialnej roli kobiety jako matki, żony, „architekta
podstawowej komórki narodu i społeczeństwa”3.
Hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna urodziła się 8 maja 1853 r. na Mazowszu, w majątku Passy w powiecie błońskim4. Patriotyczna atmosfera domu
rodzinnego kształtowała osobowość małej dziewczynki.
2

C. Plater-Zyberkówna, Kobieta obywatelka: z cyklu pogadanek C.P.Z., ed. P. Laskauer i S-ka,
Warszawa 1913.
3
D. Jakubowska-Palczewska, Życie i działalność Cecylii Plater-Zyberkówny, [w:] D. Jakubowska-Palczewska, E. Krasnowolska (red.), Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883–1944, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 21.
4
T. Górski, [hasło:] Plater-Zyberk Cecylia, w: „Polski Słownik Biograficzny”, T. XXVI, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1981, s. 693.
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„Warto wspomnieć, że sławna hrabianka Emilia Plater mieszkała wraz z matką u dziadka Cecylii, Michała Plater-Zyberka, w jego majątku rodowym
w Liksnie i stamtąd wyruszyła do powstania”5.

Dziesięcioletnia Cecylia pragnęła pójść śladem słynnej kobiety–wodza i podjęła próbę ucieczki z domu, by wziąć czynny udział w powstaniu styczniowym.
Dzieciństwo Cecylii było beztroskie. Do 12. roku życia uczyła się wraz
z siostrami w domu, a czas wolny od nauki przeznaczała na jazdę konną i zabawy „w teatr”. Zainteresowania teatralne rozwijała w czasie nauki w szkole Sióstr
Sacré Coeur pod Poznaniem (1866–1870). „Była autorką różnego rodzaju komedii, szarad i dramatów, grywała w nich wraz z koleżankami różne role, malowała i projektowała dekoracje teatralne”6. Była uczennicą wzorową, a „przejście z klasy do klasy wieńczyły wyróżnienia”7. Lata szkoły kończyły beztroskie
dzieciństwo Cecylii. W 1866 roku umarła jej matka, a po opuszczeniu szkoły
i powrocie do rodzinnego Szlosbergu przejęła obowiązki pani domu. Wówczas
już ujawniły się zdolności organizatorskie Cecylii, a swoją aktywność skierowała na pracę oświatową na wsi. Założyła szkółkę dla służby dworskiej i folwarcznej, rozwijała opiekę nad sierotami i uczyła dzieci z polskich rodzin katolickich, chroniąc je przed rusyfikacją. Kolejne lata Cecylia Plater-Zyberkówna
wykorzystała na aktywną pracę i naukę m.in. języków obcych. To czas podróży
do Francji i Włoch, i wypełniania obowiązków towarzyskich8.
W życiu społeczeństwa polskiego wybuch powstania styczniowego i upadek
wyznacza kolejny okres, gruntownych przeobrażeń.
„Na ich charakter i zakres wpłynął – obok warunków politycznych – rozległy
splot zjawisk natury światopoglądowej, społecznej i gospodarczej. Odwrót od
koncepcji maksymalistycznych w filozofii, rozpadanie się ustroju stanowego,
odkrycia i wynalazki w dziedzinie nauki techniki”9,

otwierały nowy etap naszej historii społeczno-ekonomicznej i kulturalno-oświatowej. Wydarzenia popowstaniowe, śmierć ojca Cecylii w 1875 roku, stawiały
przed młodą osobą konieczność poszukiwania odpowiedzi na pytanie o wybór
5

D. Jakubowska-Palczewska, Życie i działalność..., dz. cyt., s. 11–12.
Tamże, s. 12.
7
Tamże.
8
Podróże odbywała w celu zapoznania się z różnymi typami szkół m.in. w Finlandii, Szwecji,
Szwajcarii, Niemczech. Szczególnie zachwycona była szkołami z praktycznym programem. Zainteresowała ją np. szkoła gospodarcza we Fryburgu (Szwajcaria) dla panien z inteligencji przy której
znajdował się odrębny oddział poświęcony wychowaniu małych dzieci oraz szkółka freblowska. Podobnie uważnie zwiedzała 2-letnią szkołę gospodarczą w Berlinie oraz żłobek, szkółkę freblowską
połączoną z seminarium nauczycielskim. Por.: C. Plater-Zyberkówna, O potrzebie reformy szkoły
średniej dla dziewcząt, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa – Lublin – Łódź 1917, s. 26.
9
R. Wroczyński, Programy oświatowe pozytywizmu w Polsce na tle społecznym i gospodarczym,
Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź – Warszawa 1949, s. 11.
6
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dalszej drogi życiowej. Cecylia Plater-Zyberkówna była osobą aktywną i włączającą się od najmłodszych lat do szeregu społecznych inicjatyw. W tych działaniach kierowała się dobrem społeczeństwa i ojczyzny. I taką wybrała drogę
w swoim życiu, lokując zainteresowania m.in. na sprawy kobiet – ich roli
w społeczeństwie, kwestie wykształcenia, szczególnych zadań w rodzinie i odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Bo jak pisała Eliza Orzeszkowa:
„[...] kobiety są siłą, świeżo wstępującą w szranki prac umysłowych, źle będzie jeżeli wniosą w nie to tylko co już było i niczym nadać nie zdołają postaci nowej i lepszej”10.

W drugiej połowie XIX wieku, wraz ze zmianami społecznymi, zwrócono
uwagę na tzw. sprawy kobiece. To niejednokrotnie kobiety w Królestwie Polskim
były po śmierci bądź zsyłce w głąb Rosji swoich braci, mężów i ojców, jedynymi
żywicielami rodzin. Stawały przed różnymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem majątkiem, gdzie niejednokrotnie musiały podejmować ważne dla przyszłości rodziny decyzje. Rozwijający się przemysł i handel wchłaniał napływającą ze
wsi do miast ludność, w tym kobiety, niewykształcone i nieprzygotowane do samodzielnego życia.
Tzw. „kwestia kobieca” na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
miała przede wszystkim charakter ekonomiczny. Sprawy kobiece zajmowały poczesne miejsce wśród dyskusji pozytywistów, którzy domagali się praktycznego
wykształcenia kobiet i stawiali postulat dopuszczenia ich na wyższe studia.
„W interpretacji końca XIX wieku emancypacja oznaczała zrównanie kobiet
z mężczyznami. Tak radykalnych głosów dotąd nie było”11.
W kontekście zmian społeczno-ekonomicznych i kulturalno-oświatowych
Cecylia Plater-Zyberkówna wybrała drogę na płaszczyźnie społecznej. Realizowała swoje plany przez działalność wśród dziewcząt i młodych kobiet, pracę
pisarską i publicystyczną, wśród młodzieży męskiej oraz pracę organizacyjną.
Rozważania o ówczesnych kwestiach społeczno-oświatowych zawarła w licznych pracach. Wiele miejsca poświęciła roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie, wskazując drogę do wychowania dobrej matki, żony i obywatelki.
W przesłaniu do społeczeństwa zawsze można było odczytać jej miłość do ojczyzny. Według Cecylii:
„[...] miłość ojczyzny jest to naturalne przywiązanie, obejmujące wszystko,
cokolwiek dotyczy narodowej rodziny, co jest jej formą, jej duchem. Jest to
zamiłowanie przeszłości, narodu, jego literatury, mowy, tradycji i obyczajów.
Jest to miłość rodaków, rodzinnej ziemi, jej flory, rodzinnego widnokręgu,
wreszcie – rodzinnego nieba. Jest to pewna ambicja o honor narodu, poczucie
10

Pismo Elizy Orzeszkowej, Grodno 9 grudnia 1892 r. Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LVIA) f 1135, op 10, nr 12, s. 10.
11
D. Jakubowska-Palczewska, Życie i działalność Cecylii..., dz. cyt., s. 14.

46

Stefania WALASEK

odpowiedzialności za jego przyszłość, solidarność, za czyny zbiorowe swych
ziomków. Jest to poczucie obowiązku obrony, przeciwko temu co krajowi
grozi”12.

Zapisane słowa były jej przewodnikiem w pracy społecznej i w wychowaniu młodzieży. Niejednokrotnie do nich powracała w kolejnych publikacjach.
Według Plater-Zyberkówny kształtowanie miłości do ojczyzny winno być
realizowane w rodzinie, bo to „[...] pierwsze społeczeństwo, to jego fundament –
tworzenie zaś rodziny to najświętszy obowiązek w małżeństwie”13.
To matka, według autorki, winna wychowywać dzieci, lecz czasami ceduje
te obowiązki na niańki i służące.
„Jeśli więc kobieta dzisiejsza wyrywając się ku temu, co zowie «wyższym
stanowiskiem» bagatelizuje macierzyństwo i wychowanie, pokazuje tym, że
doniosłości ich zadania zupełnie nie pojmuje, że upatruje w nich tylko upokarzającą funkcję fizjologiczną, ciężki obowiązek noszenia i rodzenia, mozolną
powinność pielęgniarstwa i mozolniejszą jeszcze troski gospodarczej – wyżej
zaś ponad ten pogląd nie sięga”14.

Plater-Zyberkówna nie bojkotuje aspiracji kobiet, lecz nawołuje do rozsądku, logicznego porządku i budowania silnego fundamentu dla działalności kobiecej. I stawia pytanie: „[...] czy zanim kobieta sięgnie po tekę ministra, czy nie
jest najpilniejszą potrzebą kraju, aby mu tworzyła zdrowe ogniska rodzinne?”15.
Kontynuując rozważania na temat powinności matki pisze:
„[...] gdybyśmy się zapytały swego społeczeństwa, jaki brak mianowicie najdotkliwiej odczuwa, i co go najczęściej przyprawia o upadek ekonomiczny
i moralny, zapewne nie pożaliłoby się na brak kobiet adwokatów, inżynierów,
posłów, ministrów, ale na brak rozumnych matek i wychowawczyń, nauczycielek wszelkiego rodzaju i typu, wykształconych chrześcijańskich działaczek,
na brak kobiet gospodarnych a rządnych, ochroniarek i instruktorek ludowych... użaliłoby się nam na zanik zdrowych ognisk rodzinnych”16.

W dalszej części swojej książki dodaje „[...] jednym z najszczytniejszych
obowiązków kobiety, o którym, w powszechnym rozpędzeniu się zapomniano,

12

C. Plater-Zyberkówna, Czy jest co do czynienia? Kilka uwag dla klas wyższych, wyd. P. Laskauer i S-ka, Kraków 1895, s. 163.
13
O trzech drogach życia czyli o powołaniu napisała C.P.Z., skł. gł. Gebethner i Wolff, Druk.
„Gazety Rolniczej”, Warszawa 1903, s. 13.
14
C. Plater-Zyberkówna, Kobieta ogniskiem w rodzinie, Wyd. III, Księgarnia św. Wojciecha,
Kraków 1925, s. 22.
15
Tamże.
16
Tamże, s. 23.
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jest ten, który od niej żąda, aby była rozrodczą zdrową komórką organizmu
społecznego”17.
Jak podkreśla, uznaje słuszność walki kobiet o sprawiedliwe prawodawstwo
czy szkolnictwo. Zauważa, że tkwi w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że
kobieta jest słaba, nieudolna, lękliwa, płocha, płytka, bezkrytyczna, cechuje ją
brak logiki i kierowanie się w działaniu wyłącznie uczuciami. Podkreśla, że ten
pogląd jest fałszywy i dostrzega, że kobiecość to:
„[...] zmysł macierzyński, troskliwość jej pamięci, subtelność jej uczucia, wrażliwość jej umysłu, bystrość jej intuicji, cierpliwość jej charakteru, łagodność jej
obejścia, czułość jej serca, bezgraniczność jej poświęcenia, odwagę wreszcie,
z jaką – z narażeniem siebie umie bronić przedmiotu swego ukochania”18.

Wymienione powyżej cechy, według Plater-Zyberkówny, predysponują kobietę do roli strażniczki ogniska domowego (rodzinnego).
„Duszą” rodziny zawsze jest kobieta – żona, matka, córka, siostra – od kobiety po największej części los rodziny zależy.
„Gdy więc kobieta spełnia przy swym ognisku domowym te powinności, które
jej Stwórca zlecił, jej ognisko będzie uszlachetniające i uszczęśliwiające, –
biada jednak ognisku, którego westalką jest niewiasta światowa! Nie będzie
tam ani światła, ani ciepła, będzie to ognisko dymiące!”19.

Jak wychować i przygotować dziewczynę do wypełniania tak odpowiedzialnej roli? Jakie cechy należy w niej kształtować i rozwijać? Odpowiedzi na
postawione pytania można odczytać i w kolejnych książkach autorki20.
Pozostając w kręgu treści Kobieta ogniskiem w rodzinie, Plater-Zyberkówna
postuluje, aby kobieta szukała nowych dróg w pojmowaniu: życia, małżeństwa,
macierzyństwa, spełnianiu swych powinności domowych, niech szuka nowych
dróg w kształceniu swego umysłu.
„Niech szuka dróg nowych w swym życiu duchowym, aby w nim, było więcej
czynu niż czczej bigoterii, więcej treści niż formy, więcej myśli niż praktyk.
Niech wreszcie szuka dróg nowych w spełnieniu swych powinności społecznych, aby w swym ognisku była prawdziwym słońcem, roztaczającym szeroko
cywilizacyjne promienie”21.

17

Tamże, s. 25.
Tamże, s. 25–26.
19
C. Plater-Zyberkówna, Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie, Warszawa 1903, s. 9.
20
Zob.: C. Plater-Zyberkówna, Kobieta – ogniskiem: z pogadanek uczennic Chyliczkowskich, wyd.
P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1909; Tejże, Kobieta – ogniskiem w rodzinie: z pogadanek do
uczennic Chyliczkowskich, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1914.
21
Tejże, Kobieta ogniskiem..., dz. cyt., Kraków 1925, s. 27–28.
18
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Tradycyjnie dziewczęta wychowywały się w domu rodzinnym, pod opieką
matki, której przykład kształtował młodą osobę. Z jednej strony „[...] mniejsze
stawiano wymagania wobec kobiety ale i mniej było zepsucia w ogniskach domowych”22 a religia była przewodnikiem w ich postępowaniu.
Wraz z pojawieniem się żeńskiego szkolnictwa – pensji, wychowanki zostały odizolowane od tradycji rodzinnej, od wpływu matki a środowisko wychowanek nie zawsze pozytywnie wpływało na rozwój dziewcząt.
Z oburzeniem Plater-Zyberkówna odnotowuje, że:
„[...] mnożymy zakłady naukowe jak gdybyśmy mnożyli restauracje lub fabryki. A jaka tego konsekwencja? – pyta autorka. Mnogość zakładów wychowawczych wytwarza pomiędzy nimi konkurencję, konkurencja zaś prowadzi
do chwytania się sposobów, i sposobików, nie zawsze zgodnych z sumieniem,
w celu utrzymania się przy bycie”23.

Te sposoby to schlebianie wychowankom, zwłaszcza zamożniejszym, na
wszystko im pozwalać, nie karcić, aby nie stracić ucznia dobrze płacącego. To
również schlebianie próżności rodziców, „[...] bezmiernie rozszerzać programy
naukowe (bez względu na to, czy się je wypełni, i czy siły ucznia programowi
sprostają). Trzeba uczyć blichtru, blagi”24.
Hrabianka zwraca uwagę na konieczność lepszego życiowego uświadomienia młodzieży, lecz ten fakt poprowadził, według niej, do „[...] rozszerzenia
swobody i lektury co często jest pornografią”25, która jest szkodliwa dla kobiety
– wychowawczyni rodziny i strażniczki ogniska domowego. Nawiązując do
tytułowego pytania autorka odpowiada:
„[...] wolno tylko to wszystko, co się nie sprzeciwia godności człowieka, że
wolno tylko to wszystko, co nie kłóci się z prawem jego sumienia, że wreszcie
wolno tylko to wszystko, co nie krępuje jego prawdziwej wolności”26.

Zadaniem rodziców, a przede wszystkim matki, jest zaszczepić od maleńkości w dzieciach zamiłowanie do dobra i prawdy. Rodzice, którzy:
„[...] nauczycieli dziecko zastanawiać się i całą duszą zdążać ku temu, co dobre i prawdziwe, najwspanialej wywiązali się ze swego wychowawczego za-

22

Tejże, Na progu małżeństwa, skł. gł. Gebethner i Wolff, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa –
Lublin – Łódź 1918, s. 7.
23
C. Plater-Zyberkówna, Jaka jest nasza wada narodowa główna? (praca konkursowa). Kilka
myśli o pesymizmie, wyd. P. Laskauer i W. Babicki, Warszawa 1902, s. 85.
24
Tamże, s. 86.
25
C. Plater-Zyberkówna, Wolno? Czy nie wolno?, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1908, s. 6.
26
Tamże, s. 37.
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dania. Poszczycić się mogą, że na trwałym fundamencie zbudowali moralność
swych dzieci”27.

Od najmłodszych lat należy zwalczać w dziecku lenistwo myśli, w szkole
rozwijać bardziej zastanowienie niż pamięć – pisze Plater-Zyberkówna. Wśród
nauczanych przedmiotów w pierwszej kolejności postawiła naukę religii, gdyż:
„[...[ nic bardziej nie rozwija myśli, nie kształci serca, nie rozbudza poczucia
etycznego. Katechizm – to najgłębsza filozofia, korzeniem której Pismo
Święte, a zwłaszcza Ewangelia”28.

Pierwszym obowiązkiem kobiety jest kształcić się:
„[...] bez przystanku (w religii, w znajomości rzeczy ojczystych, w kierunku
własnych obowiązków i uzdolnienia). W tym celu powinna czytać dzieła
wartościowe. Powinna czerpać oświatę ze wszystkich źródeł dla niej dostępnych. Korzystać z każdej podróży, aby przywozić do własnego kraju jakąś
zdobycz, jakie ulepszenie”29.

Swoje rozważania, m.in. na temat roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie,
wygłaszała również w formie pogadanek dla uczennic i wychowanek w prowadzonych przez siebie szkołach i na kursach.
W roku 1883, 31 stycznia, w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Przemysłowo-Rękodzielniczego dla niezamożnych dziewcząt, przy ulicy
Pięknej. Zakład został ufundowany przez Cecylię Plater-Zyberkównę. Powstał
według projektu architekta Władysława Hirszla.
„W czasach, kiedy szkoły mieściły się w zwykłych kamienicach czynszowych, było to wydarzenie dużej miary. Był to pierwszy w Warszawie budynek
wzniesiony dla potrzeb szkoły”30.

Do praktycznej realizacji projektu organizacji szkoły, Plater-Zyberkówna
przygotowywała się kilka lat, m.in. zwiedzając podobne zakłady w Paryżu,
uczyła się fachu, umożliwiającego prowadzenie zakładu rzemieślniczego (haft
złotem, malarstwo na drewnie i atłasie, krój oraz szycie staników i sukien).
Przed otwarciem zakładu udało się jej zgromadzić wokół siebie grono najbliższych współpracowniczek, na czele z Józefą Chudzińską.
Wizja organizacyjna i programowa szkoły, wypracowana przez założycielkę
i fundatorkę oraz realizacja w praktyce na wysokim poziomie nauki sprawiła, że
27

C. Plater-Zyberkówna, Ideał a młodzież, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1908, s. 27.
Tejże, Jaka jest nasza wada..., dz. cyt., s. 91.
29
Tejże, Cywilizacja w świetle Chrystianizmu, wyd. P. Laskauer i S-ka, Warszawa 1905, s. 29–30.
30
D. Nolken-Koral, Historia szkoły. Zaczęło się od nauki rzemiosł, [w:] D. Jakubowska-Palczewska,
E. Krasnowolska (red.), Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny..., dz. cyt., s. 28.
28
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szkoła znalazła się w centrum uwagi m.in. ówczesnej prasy. Lekcje przedmiotowe i zajęcia praktyczne powierzyła Cecylia wykwalifikowanym nauczycielkom.
„Wychowaniem, będącym dla niej najważniejszą funkcją szkoły, od początku
kierowała sama. Podobnie jak we wszystkich prawie szkołach Królestwa, podstawą zasad moralnych wpajanych młodzieży była moralność chrześcijańska.
Zakład na Pięknej wyróżniał się jedynie realizowaną konsekwentnie przez Cecylię Plater-Zyberkównę koncepcją powrotu do źródeł tej moralności, a więc
do Ewangelii”31.

Dla niej katolicyzm był zaczynem intelektualnym, i miał być „praktykowany” a nie „głoszony”. Służyły temu m.in. codzienne, poranne, 10-minutowe
„nauczki dla dziewcząt”, które w niedzielę trwały od 20 do 30 minut. Pogadanki
te prowadziła osobiście Cecylia. Z czasem, dzięki rozbudowie zakładu i możliwością dysponowania dużą salą, która mieściła trzysta osób, Plater wprowadziła
zwyczaj (przetrwał do wybuchu II wojny światowej) gromadzenia uczennic na
10 minut przed rozpoczęciem lekcji lub zajęć praktycznych w celu przeczytania
fragmentu z Ewangelii i skomentowania go w przystępny i popularny sposób.
W latach 1884–1885 nastąpiła reorganizacja Zakładu na Pięknej, w wyniku
której działały dwa oddziały: I naukowy i II – fachowy. Oddział naukowy stał
się zalążkiem szkoły średniej ogólnokształcącej – gimnazjum.
Z biegiem lat oddział naukowy zaczął dominować w kształceniu dziewcząt.
Danuta Nolken-Koral uważa, że:
„[...] mimo niezaprzeczalnych sukcesów, aplauzu prasy i społecznej aprobaty
od roku 1889 Zakład Rękodzielniczy ulegał stopniowej likwidacji na korzyść
rozwoju szkoły ogólnokształcącej”32.

Poszukując przyczyn tego stanu pisze:
„[...] bodajże decydującym czynnikiem było zjawisko, którego nie przewidzieli entuzjaści pracy organicznej i szerzenia oświaty fachowej – zarówno
pozytywiści jak i działacze katoliccy. Oto nadzieja, że nauka rzemiosł rozwiąże zagadnienie pracy kobiet, okazała się nieuzasadniona”33.

Hrabianka nie tylko była fundatorką i realizatorką pomysłu uruchomienia
szkoły ogólnokształcącej, ale również uczestniczyła w dyskusji na temat organizacji, celów dydaktycznych i wychowawczych średniej szkoły żeńskiej.
W opublikowanej pracy jej autorstwa pisze o ówczesnych dążeniach do
tworzenia szkoły średniej, która miała być pomostem do uniwersytetu.
31
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„Oczywiście skoro dziewczę na równi z chłopcem po jedną sięga maturę, jednaki poziom wykształcenia odebrać powinna. Nikt jednak nie zastanowił się
nad tym, że na 100 dziewcząt uczęszczających do szkoły średniej, mały tylko
procent sięgnie po maturę a wszystkie będą musiały ponieść jednaki mozoł”34.

W swoich rozważaniach na temat organizacji szkoły żeńskiej wskazuje, że
w latach swojego rozwoju fizycznego dziewczęta niejednokrotnie potrzebują
wypoczynku. Stąd jej propozycja, że o ile nauka dla chłopców trwa 8 lat, to powinno się o lat kilka przedłużyć naukę dla dziewcząt. Cecylia nie wypowiada się
na temat programu nauczania lecz uważa, że: „[...] trzeba naukę indywidualizować, bo kobieta jest inna (w porównaniu do mężczyzny)”35. Wnioskuje też aby
szkoła średnia przedstawiała swoim słuchaczkom możliwość wyboru typu
kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami dziewcząt. „Jedna poszłaby w kierunku realnym, inna filologicznym, inna wreszcie praktycznym”36.
Przekonanie hrabianki o potrzebie praktycznego wykształcenia dziewcząt,
nie tylko z najniższych warstw, było motywem do założenia takiej placówki.
W 1891 roku Cecylia założyła drugą szkołę – Szkołę gospodarstwa kobiecego w Chyliczkach pod Piasecznem37 dla 15-, 16-letnich dziewcząt. Zakład
tworzyły dwa oddziały „[...] jeden kształcący dziewczęta z warstwy niezamożnej
na płatne gospodynie, «wyręczycielki pani domu»”38, drugi dla dziewcząt zamożnych, które pragnęły zapoznać się z parktycznymi wiadomościami dotyczącymi gospodarstwa. Oprócz nauki gospodarczej, przewidziano dla uczennic
wykłady ogólnokształcące z: pedagogiki, etyki, prawa ekonomii, buchalterii,
higieny, dietetyki i chemii. „Po ukończeniu szkoły większość uczennic wraca do
własnego gospodarstwa, by pracować w rodzinie dla dobra kraju”39. Celem
szkoły było przygotowanie praktyczne kandydatek w zakresie gospodarstwa
kobiecego na wsi. Również w wymienionej szkole Plater-Zyberkówna „[...]
realizowała swe plany odrodzenia społeczeństwa przez kobietę”40.
Podobnie jak w szkole warszawskiej również w Chyliczkach kwestiami wychowania zajmowała się osobiście Cecylia Plater-Zyberkówna. Organizowała
krótkie pogadanki z dziewczętami, prezentując szereg zagadnień w prostej
i przystępnej formie. Absolwentki szkoły „[...] czy to na stanowisku żon i matek,
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czy nauczycielek i pracownic społecznych, dobrze, sumiennie i umiejętnie służą
Bogu i Ojczyźnie”41.
Założenie szkoły gospodarczej wynikało z przekonania hrabianki o potrzebie praktycznego kształcenia kobiet, które pozostaną w swoim rodzinnym gospodarstwie. Lecz podkreślała wagę ich wykształcenia i wychowania.
„Wieś to szmat ziemi rodzinnej, jest to cząstka ojczystego mienia. A to zobowiązuje do sumiennej pracy – gospodarowania i ojcostwa względem ludzi, gospodarki względem roli”42.

Z przywołanej pracy Cecylii ponownie wyłania się jej patriotyzm i zwrócenie uwagi na sprawy oświecenia ludu. To również kwestia kształtowania właściwego stosunku do pracy.
Treści niektórych pogadanek wychowawczych z uczennicami, zarówno
w zakładzie warszawskim, jak i w Chyliczkach ukazywały się w formie książkowej43. Autorka zajmuje się tu tzw. kwestią kobiecą – praw kobiet, jej obowiązków, emancypacji. Duży nacisk kładzie na wykształcenie kobiety i wskazuje jakie przedmioty nauczania niezbędne są dla jej przygotowania.
Pisze: „[...] o psychologii mało która z matek posiada pojęcie. Nauka higieny nie mniej jest potrzebną kierowniczce rodziny jak pedagogika”44. Niezbędną,
według niej, jest również nauka gospodarstwa i to nie tylko ze względu na indywidualne potrzeby, lecz i potrzeby kraju. Następnie wymienia ekonomię społeczną, historię filozofii nowożytnej, historię cywilizacji, logikę estetykę i historię sztuki, główne zasady prawa, naukę buchalterii oraz etykę i apologetykę
chrześcijańską. Wiedza, według Plater-Zyberkówny, to jedno zadanie w kształtowaniu młodych, drugie, nie mniej ważne, to wychowanie, przede wszystkim
w rodzinie.
Uważała, że dziewczęta należy przygotować do życia małżeńskiego i rodzinnego gdyż:
„[...] uporządkowane życie rodzinne jest najpewniejszą podwaliną pomyślności
społecznej. Dziecko, wychowane od zarania dni w atmosferze rodzinnego rozdwojenia jest dzieckiem skrzywdzonym a często dzieckiem skrzywionym”45.
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Wskazuje na konieczność wychowania dziewcząt do życia chrześcijańskiego, które opiera się na cnotach kardynalnych m.in. są to:
„[...] roztropność – uczy starannego wyboru męża, wstrzemięźliwość nakazuje
pewną powściągliwość w obcowaniu małżeńskim, sprawiedliwość zaleca małżonkom oddawanie sobie nawzajem tego, co się któremu należy, męstwo –
zwalczanie pokus na drodze używania”46.

Powinnościami i obowiązkami kobiety, twierdzi Plater-Zyberkówna, jest
stać na straży rodziny, bo jaka rodzina taki naród. Lecz jak pisze:
„[...] czystość naszej rodziny już od lat 40-tu poważnie zagrożona. Pozytywizm podminował religię, modernizm wykoślawił miłość małżeńską – zamieniwszy ją w erotomanię, rewolucja 1905 r. obniżyła powagę rodzicielską,
zbuntowawszy przeciwko niej dziecko, opluła religię, zdruzgotała poczucie
obowiązku, wprowadziła do rodziny samowolę, anarchię, wolną miłość”47.

W chrystianizmie – dodaje hrabianka:
„[...] rodzina jest czymś więcej: to ojciec – opiekun, rodziny przedstawiciel
a więc siła, rozum, wytężona praca – podstawa bytu; to matka, kapłanka znicza, a więc serce, troskliwość, gospodarność; to dziecko wreszcie – składnik
sił nowych, nadzieja i przyszłość społeczeństwa”48.

W młodym pokoleniu należy też kształcić ducha postawy obywatelskiej,
którą Plater-Zyberkówna utożsamiała z pojęciem „ducha obywatelskiego”.
„Czym jest duch obywatelski? To taki duch, który sprawia, że człowiek odczuwając swą przynależność do tego wszystkiego, co społeczność ojczystą
obchodzi – w szerszym lub ciaśniejszym zakresie – całą duszą oddaje się pracy dla tej społeczności. Duch ten rodzi się z poczucia obowiązku”49.

Według autorki duch obywatelski wpływa na właściwą postawę obywatelską.
„Dobry obywatel dba o kulturę i oświatę, o przemysł handel, o drogi i szosy,
o rozumną gospodarkę, o postęp we wszelkiej dziedzinie. Dobry obywatel zna
swój kraj, zna swoich rodaków”50.

Wymienione powyżej cele w wychowaniu miały być realizowane w rodzinie. Dostrzega również Plater-Zyberkówna zadania, jak określa „nowej szkoły”,
46
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która ma kształcić nowego człowieka na potrzeby odrodzonego społeczeństwa.
Powraca do wypowiadanego już kilkakrotnie w publikacjach zagadnienia, że
wychowanie musi opierać się na zasadach chrześcijańskich. Zasady te stanowią
trwałą podwalinę ukształtowanej moralności ucznia.
„Przez wykształcenie w umyśle ucznia zasad – a w jego duszy głębokiego poczucia godności człowieczej, przez uświadomienie go w jego zadaniach ogólno-ludzkich, przez wykazanie jego obowiązków i odpowiedzialności, przez
wytknięcie czego kraj i społeczeństwo mają prawo od niego się spodziewać
i rozbudzenie w nim szlachetnej ambicji sprostania swemu posłannictwu”51.

W działalności społecznej i pracy pisarskiej Cecylii Plater-Zyberkówny zostały wyeksponowane treści, które nurtowały ówczesne społeczeństwo. Wśród
nich mocno zaznaczyły są zagadnienia dotyczące kobiet: kwestii wychowania,
edukacji, roli i zadań kobiety w rodzinie. Wieloletnie studia i podróże pozwoliły
jej na zapoznanie się z dokonaniami europejskiej praktyki pedagogicznej. Ze
swoich podróży wysnuła wnioski i, uwzględniając charakter polskiego społeczeństwa, budowała odpowiednie placówki na terenie Królestwa Polskiego:
ogródek freblowski i seminarium dla nauczycielek ludowych, Wyższą Szkołę
Gospodarczą dla Panien w Chyliczkach czy szkołę średnią ogólnokształcącą
(gimnazjum) w Warszawie. Sprawami wychowania w tych placówkach kierowała osobiście, podkreślając tym samym ich wagę w przygotowaniu młodego
pokolenia. Kształcenie i wychowanie organizowała na podstawach etyki chrześcijańskiej, a nauczanie religii uważała za drogowskaz w postępowaniu każdego
człowieka. Współdziałała w założeniu Domu opieki nad ubogą dziatwą, warszawskiego domu sierot po robotnikach, ochrony studenckiej na Nowo-Czystym
w Warszawie.
Inicjatywie hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny zawdzięczają powstanie
takie organizacje, jak: Związek Katolicki Kobiet Polskich, Akademia dla Kobiet
przy tym związku, Stowarzyszenie Ziemianek. W 1906 roku założyła Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży, które w 1909 roku (koło etyczne) rozpoczęło wydawanie czasopisma „Prąd”.
„Gdziekolwiek się znalazła młodzież «Prądowa», która przeszła przez koła
etyczne lub ogniska rodzinne – czy to na studiach w kraju lub zagranicą, czy
przy pracy zarobkowej czy wreszcie po powrocie do stron rodzinnych – zawsze
poczuwała się nie tylko do otwartego wyznawania przyjętych zasad etycznych,
ale również w miarę swej możności do pozytywnej pracy apostolskiej w nowym
środowisku, w duchu poznanych ideałów wychowawczo-moralnych”52.
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Celem „ruchu prądowego” było „pogłębienie intelektualne religijności
wśród inteligencji i młodzieży”53.
Obok wiary i patriotyzmu „wielkim dogmatem jej życia była praca”54.
Po krótkiej chorobie zmarła na zapalenie płuc 6 stycznia 1920 roku. Została
pochowana w Warszawie na Powązkach.
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Realizacja funkcji wychowawczej rodziny
na przestrzeni trzech epok – wprowadzenie
w problematykę zagadnienia
The implementation of the educational function of the family
during three different eras – introduction to the subject issues

Streszczenie
Współcześnie proces wychowania staje się coraz bardziej elastyczny i w związku
z intensywnymi zmianami społeczno-kulturowymi, coraz trudniejszy w realizacji.
Z pewnością wynika to z dynamiki życia członków systemu rodzinnego, którzy zamiast
ze sobą, coraz częściej żyją obok siebie, realizując się w płaszczyźnie zawodowej, a nie
zawsze w płaszczyźnie prywatnej. Nie zawsze jednak tak było. W związku z czym celem niniejszego artykułu będzie wprowadzenie w problematykę ewaluowania znaczenia
i praktykowania procesu wychowawczego w rodzinach, na przestrzeni epoki preindustrialnej, industrialnej oraz postindustrialnej, a w rezultacie ukazania jego silnych związków z procesami społeczno-kulturowo-ekonomicznymi, jakie miały wówczas oraz mają
aktualnie miejsce.
Słowa kluczowe: proces wychowania, wychowawca, wychowanek, rodzina, współczesność.
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Abstract

Nowadays, the education process becomes more flexible, and in connection with
intense socio-cultural changes, more and more difficult to implement. Certainly this is
due to the dynamics of life of the members of the family system who, instead of with
each other, increasingly live side by side, fulfilling themselves in the professional level,
but not always in a personal level. But this has not always been so. As a result, the objective of this article is to introduce the problems of evaluating the importance and
practice of the educational process in families over the pre-industrial, industrial and
post-industrial era, and show the result of its strong ties with the socio-cultural and economic processes, which were current at that time and are currently today too.
Keywords: education process, educator, pupil, family, the present day.

Wstęp
Wychowanie jest procesem, który nieustannie ewaluuje i zostaje poddawany permanentnym modyfikacjom, w korelacji z przemianami życia społecznego
i kulturalnego. O jego istotności wiadomo nie od dzisiaj, już starożytni Grecy,
określając je, używali sformułowania „trefein” lub „trofé”. W ich rozumieniu
polegało ono na żywieniu, pielęgnacji, karmieniu, chowaniu i wspieraniu podopiecznego.
Z kolei proces wychowania – jako całość zabiegów, umiejętności oraz
czynności związanych z formowaniem moralnym, jak również umysłowym
chłopca – określano mianem „pedagogia” (grec. „pais” – dziecko, chłopiec,
„ago” – prowadzę). Sofiści posługiwali się wyrażeniem „paideia”, które swym
zasięgiem obejmowało czynności prowadzące do wykształcenia osoby w zakresie retoryki, dialektyki, gramatyki, których znajomość była niezbędna, by jednostka mogła funkcjonować w określonej kulturze i cywilizacji1.
Zatem, już w czasach starożytnych istniało wiele różnorodnych ujęć teoretycznych wychowania. Także współcześnie nie brak teorii, które wyjaśniałyby
istotę niniejszego procesu. Omawiane pojęcie trudno zamknąć w ściśle jednorodne ramy teoretyczne. Dlatego celem niniejszego artykułu nie będzie jednolite
i wszechstronne przedstawienie problematyki przemian funkcji wychowania
w poszczególnych epokach, ale podjęcie próby uchwycenia istotności najważniejszych zmian, jakie dokonały się w postrzeganiu i praktykowaniu wychowania przez rodziny2 w przeciągu trzech epok: epoki preindustrialnej, industrialnej
1
2

R. Czupryk, Jaka edukacja, takie wychowanie człowieka, „Pedagogika Katolicka” 2009/2, nr 5,
s. 122–123.
Mimo że proces wychowania nie jest domeną wyłącznie rodziny, ale również wielu innych systemów społecznych, w tym szkoły, środowiska rówieśniczego itd., to jednak w niniejszym artykule zostanie podjęta próba analizy niniejszego zjawiska na kanwie systemu rodzinnego.
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i postindustrialnej oraz próby odpowiedzi na pytanie: Czy wychowanie jest
wciąż aktualnie podejmowaną praktyką w rodzinach?

Rodzina oraz jej funkcje – podstawowe implikacje
teoretyczne
Rodzina od wieków stanowi spectrum rozważań zarówno naukowców, jak
i praktyków. Nic więc dziwnego, bowiem wiedza odnosząca się do specyfiki jej
funkcjonowania znacznie ewaluowała i została urozmaicona o liczne koncepcje.
Współcześnie, dość popularne stało się wyjaśnianie mechanizmów jej funkcjonowania w płaszczyźnie teorii systemowej, która wyróżnia trzy główne tezy:
— system jest zbiorem elementów tworzących całość, którego poszczególne
części wchodzą ze sobą w dynamiczne relacje oraz sprzężenia;
— granice systemu są wyznacznikiem jego tożsamości. Systemy, ze względu
na rodzaj granic, mogą być otwarte, elastyczne (półprzepuszczalne) oraz
zamknięte;
— obiekty oraz atrybuty, które wchodzą w skład danego systemu, mogą być
rozumiane tylko i wyłącznie z punktu widzenia funkcji, jaką w nim pełnią3.
Na bazie ujęcia systemowego rodziny odchodzi się od przyczynowo-skutkowości zdarzeń, która miałaby wyjaśniać procesy zachodzące w rodzinie, na
rzecz cyrkularności, zwanej również przyczynowością „kolistą”4. Dzięki takiemu podejściu, w sposobie funkcjonowania poszczególnego członka rodziny,
uwzględnia się także sposób funkcjonowania pozostałych jego członków oraz
systemu rodzinnego jako całości5.
Podejście systemowe, w rozumieniu rodziny, uwzględnia także szerszy
kontekst występujących zjawisk. Mianowicie, świat jest hierarchicznie uporządkowany i wszelkie systemy, zarówno biologiczne, jak i społeczne, działają na
którymś z poziomów w danej hierarchii. Wymienia się przy tym następujące
poziomy: „komórki, organy, organizmy, grupy (np. rodziny, społeczności, kla3

W. Świętochowski, Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 22.
4
Wszystkie zachowania występujące pomiędzy członkami rodziny są ujmowane jako pętle sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że zachowanie danej osoby w systemie rodzinnym nie pozostaje
bez znaczenia (oddziałuje) na zachowanie partnera interakcji i odwrotnie – partner interakcji, na
bazie sprzężenia zwrotnego, oddziałuje na zachowanie osoby, z którą wchodzi w relację.
W związku z czym, na bazie teorii systemowej, nie sposób zrozumieć funkcji depresyjności jednostki, odwołując się jedynie do specyfiki jej funkcjonowania i bez odwołania do funkcjonowania rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków będących w relacjach do siebie. Por.:
L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów, [w:] B. De Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 14.
5
L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów..., dz. cyt., s. 14; S. Chrząstowski, Nie tylko schemat.
Praktyka systemowej terapii rodzin, Wydawnictwo PARADYGMAT, Warszawa 2014, s. 26.
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ny), organizacje, społeczeństwa lub narody oraz najwyżej – organizacje międzynarodowe”6. Wymienione makro-, mezo- oraz mikrostruktury7 społeczne
współistnieją ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Wobec czego:
„[...] przemiany makrospołeczne wymuszają zmiany w funkcjonowaniu rodziny, a zmiany struktury rodziny wymagają zmian w funkcjonowaniu (co najmniej) niektórych wymiarów społeczeństwa globalnego”8.

Należy wspomnieć, że system rodzinny współistnieje z wieloma innymi
systemami na świecie. W konsekwencji zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni kilkuset lat, te zarówno społeczne, kulturowe, jak i ekonomiczne, nie będą bez
znaczenia wobec zmian w sposobie funkcjonowania rodziny oraz realizowanych
przez nią funkcji9. Jedną z nich jest funkcja wychowawcza, której pierwszym
realizatorem jest właśnie rodzina. Od definiowania funkcji wychowawczej zależy w dużym stopniu także to, w jaki sposób ujmuje się samo wychowanie.
W przypadku próby definiowania wychowania, można natknąć się na różnorodność i wielość ujęć teoretycznych, które zależne są od zaplecza teoretycznego autora oraz, nierzadko, od specyfiki okresu historycznego, w którym definicja rodziła się. W niniejszym artykule przyjmuje się jednak, za Heliodorem
Muszyńskim, że wychowanie jest świadomą działalnością jednostki (wychowawcy), która ma kreować jej (wychowanka) osobowość i mówiąc o niniejszym
procesie „[...] mamy na myśli zamierzone wpływanie na sferę wolicjonalno-emocjonalną jednostki”10.
W związku z czym, funkcja wychowawcza11 w rodzinie będzie się ograniczać do świadomie podejmowanej działalności przez jednostkę (najczęściej ro6

L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów..., dz. cyt., s. 12.
Przez m a k r o s t r u k t u r y rozumie się klasy i warstwy społeczne, kategorie społeczno-zawodowe, jak również zachodzące w nich zmiany polityczne, ekonomiczno-społeczne, obyczajowe, prawne, aksjologiczne oraz kulturowe. M e z o s t r u k t u r y , to z kolei czynniki regionalne i lokalne a w skład m i k r o s t r u k t u r wchodzą kręgi familijne oraz sąsiedzkie, pracownicze, towarzyskie, jak również najbliższe instytucje społeczne: kościół, szkoła itd. Por.:
R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2001, s. 12.
8
W. Warzywoda-Kruszyńska, Rodzina w procesie zmian, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska,
P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 13.
9
Przez funkcje rodziny, za Grażyną Cęcelek, rozumie się „[...] cele, do których zmierza życie
i działalność rodzinna oraz zadania, jakie pełni rodzina na rzecz swoich członków”. Por.:
G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, „Mazowieckie
Studia Humanistyczne” 2005, nr 1–2, s. 242.
10
H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981,
s. 29.
11
Funkcja wychowawcza nierzadko jest łączona z funkcją opiekuńczą i traktowane są jako całość
(funkcja opiekuńczo-wychowawcza), por.: K. Walęcka-Matyja, Role i funkcje rodziny, [w:]
I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2014, s. 105. W niniejszej publikacji jednak dokonuje się rozdzielenia niniejszych funkcji i od7
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dzica bądź opiekuna – osoby starszej) względem swego podopiecznego, celem
wywołania w nim trwałych zmian kształtujących jego osobowość. Podążając za
niniejszą definicją funkcji wychowawczej, w zależności od kontekstu społeczno-historycznego, każda rodzina w sposób różnoraki będzie realizować niniejszą
funkcję. Dla jednej istotą będzie wychowanie jednostki skorej do pracy na rzecz
rodziny (ze względu na chociażby aktualne wymagania wynikające z tła społeczno-historycznego), co w konsekwencji będzie prowadziło do minimalizacji
tendencji indywidualistycznych na rzecz całej zbiorowości, w innym przypadku
celem będzie takie ukształtowanie osobowości jednostki, by jej aktywność ukierunkowana była na własny rozwój z tendencjami indywidualistycznymi. Zarówno pierwsza, jak i druga tendencja, w myśl teorii systemowej (zmiana jednego
członka systemu rodzinnego wymusza zmianę całego systemu i pozostałych jego
członków)12 pociągają za sobą szereg konsekwencji. Dlatego istotna wydaje się
znajomość oraz ogląd tendencji pojawiających się współcześnie, jak też występujących w przeszłości i mających wpływ na postrzeganie cz też realizowanie
funkcji wychowawczej w różnych formach.

Trzy epoki – trzy różne modele funkcjonowania rodzin
i realizacji funkcji wychowawczej
Jak już wspomniano, rodzina jako system, permanentnie ulega zmianom
ściśle korelującym z przeobrażeniami społecznymi. Jednocześnie tym zabiegom
poddawane są procesy, które ten system społeczny realizuje – w tym proces
wychowania. Dlatego też, w pierwszej kolejności, istotne wydaje się przedstawienie specyfiki określonych przekształceń, jakie dokonały się w systemie rodzinnym na przestrzeni trzech wymienionych powyżej epok, by móc odnieść je
do konkretnych stanowisk na temat postrzegania i praktykowania wychowania.
Jak pisze Zbigniew Tyszka, można zauważyć, że istnieją dwa silne determinanty przemian polskiej rodziny końca XX wieku, mianowicie, transformacja
w Polsce oraz przemiany cywilizacyjne społeczeństwa, które zmierzały ku postindustrializmowi13. W związku z czym, wszelkie makro- i mikrostrukturalne zmiany:
„[...] od wieków stanowią oś zależności społeczeństwa globalnego, jego wewnętrznych systemów społecznych od mechanizmów socjalnych, psychospołecznych i infrastrukturalnych”14.

miennego traktowania opieki i wychowania jako procesów mających wspólne, jak i różne płaszczyzny teoretyczne.
12
L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów..., dz. cyt., s. 11.
13
Z. Tyszka, Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyspieszonych przemian, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, t. XXI, s. 7.
14
J. Czekajewska, Przemiany życia rodzinnego. Studium etyczne, Wydawnictwo TAKO, Toruń
2014, s. 13.
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C z a s y p r e i n d u s t r i a l n e charakteryzują się stabilną, aczkolwiek
sztywną strukturą społeczną oraz wolnym tempem przemian. Kolebką życia
rodzinnego był wówczas warsztat pracy a ona sama była jednostką ekonomiczną
i ośrodkiem produkcyjnym. Mając na względzie, że rodzina była systemem samowystarczalnym ekonomicznie, nic dziwnego, że życie wszystkich jej członków było podporządkowane rytmowi pracy, którego jakość wyznaczała także
jakość życia poszczególnych jednostek. W związku z czym, zarówno rodzice,
jak i dzieci, de facto, nie opuszczając kolebki ogniska domowego, znajdowali się
w warsztacie pracy. Obydwie płaszczyzny – prywatna oraz zarobkowa, były ze
sobą ściśle zespolone.
„Warunkowało to w pełni patriarchalny system władzy, dużą spójność rodziny, brak indywidualistycznych tendencji jej członków, przewagę stosunków
materialno-rzeczowych nad emocjonalno-osobistymi”15.

Odwołując się do specyfiki funkcjonowania rodziny w okresie preindustrialnym można wskazać na kilka tendencji nawiązujących do wychowywania
dzieci w niniejszym okresie. Niewątpliwie, należy zwrócić uwagę na nacisk, jaki
był kładziony na jej rozwój, jako całości na rzecz indywidualizacji życia jednostki. To, co wpajano dzieciom, to istotność oddania się rodzinie, czyli przedkładania jej interesu, nad interes poszczególnych jednostek w systemie. Sprzyjało to niewątpliwie utrzymaniu, stabilności rodziny, jednak z drugiej strony,
uniemożliwiało rozwój kompetencji i zasobów poszczególnych osób, jak również ich emocjonalności.
Rodzina okresu preindustrialnego wytyczała jasno określone role dla poszczególnych jej członków. Mianowicie, jak pisze Dorota Gębuś:
„[...] układ ról w rodzinie tradycyjnej był ściśle określony przez normy panujące w danym społeczeństwie. Każdy jej członek miał wyznaczony zakres
praw i obowiązków, które tworzyły jego rolę”16.

Panujący patriarchat usadawiał ojca na piedestale. To on miał ostatnie zdanie w niemal każdej kwestii i to on decydował o rodzaju zadań wykonywanych
przez poszczególne jednostki w rodzinie. Dlatego dochodziło do ścisłej kategoryzacji i jednocześnie stereotypizacji płciowej – chłopcy mieli być wychowywani na silnych mężczyzn, władczych i nieokazujących słabości, z kolei dziewczęta miały być podporządkowane woli mężczyzny, delikatne i uległe.
W konsekwencji takiego podejścia wobec dziecka, nierespektowaniu jego
indywidualności i sztywnego trzymania się wystosowanych wobec dzieci nakazów, odnoszących się do konkretnych form ich funkcjonowania, zanikała podmiotowość jednostki na rzecz przedmiotowości. Co za tym idzie, indywidualne
15
16

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 110.
D. Gębuś, Rodzina? Tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 51.
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zasoby i predyspozycje wychowanka były tłamszone, a on sam nie miał możliwości nauczenia się, jak żyć w zgodzie z własnymi uczuciami, emocjami, jak je
rozpoznawać i sobie z nimi radzić. Można określić rodzaj ówczesnego wychowania jako wychowanie bezpośrednie, w którym ignoruje się autoedukację na
rzecz kierowania rozwojem wychowanków17.
Tak realizowany proces wychowania przez rodziców nie powinien dziwić.
Z jednej strony dlatego, że struktura i specyfika funkcjonowania społeczeństwa
(brak powszechnej edukacji, co wiązało się z elitaryzacją szkolnictwa) narzucała
pewną formę funkcjonowaniu także rodziny (skoro nie wszystkie dzieci miały
możliwość kształcenia się, musiały podejmować jakąś aktywność – wybierając
tę przy ognisku domowym). Cały system rodzinny, by przetrwać, musiał poświęcić, niemal całe swoje życie, pracy w warsztacie przydomowym. W związku z czym, ojciec, będący głową rodziny, musiał dbać o dyscyplinę i dyspozycyjność członków rodziny. Nie mógł pozwolić na ich indywidualizację, ponieważ wówczas dobro całego systemu mogłoby zostać zachwiane.
W e p o c e i n d u s t r i a l n e j rodzina przechodziła znaczny rozwój i poddawana została licznym zmianom, spowodowanym specyfiką okresu przemysłowego (XIX i XX w.) narzucającym:
„[...] sztywną strukturę społeczeństw feudalnych oraz ich ustabilizowaną ideologię i kulturę behawioralną, co zmieniło radykalnie warunki egzystencji rodziny i system behawioralny jej regulatorów kulturowych”18.

Jedną z najistotniejszych zmian, jakie dokonały się w ówczesnym okresie
w jej (rodziny) granicach, było oddzielenie od jej ogniska domowego zakładu
pracy. Zatrudnianie w fabrykach i zakładach produkcyjnych pracowników spoza
kręgu najbliższych osób dawało konieczność realizowania obowiązków zawodowych poza murami domu. Jednocześnie stanowiło to szansę dla rodziny na
realizację, w zaciszu domowym, innych obowiązków i zaspokajaniu potrzeb nie
związanych z pracą19. Jej członkowie mogli wówczas więcej uwagi poświęcić
innym zadaniom, jakości wzajemnych relacji aniżeli wyłącznie podejmowanym
obowiązkom zawodowym.
Omawiając specyfikę funkcjonowania rodziny w okresie industrialnym,
należałoby także zwrócić uwagę na następujący wówczas intensywny rozwój
szkolnictwa. Dzieci przestawały być wyłącznie pracownikami w warsztacie
pracy. Zaczęto nadawać im wartość autoteliczną i zwracać uwagę na ich potrzeby oraz rozwój indywidualny20. W konsekwencji realizacja procesu wychowania
17

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 36.
Z. Tyszka, Ku społeczeństwu..., dz. cyt., s. 8.
19
Tamże.
20
M. Piotrowska, Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VI (1/2012), s. 45; R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta..., dz. cyt., s. 31.
18
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również przechodziła znaczną ewaluację. Znajdowała się między dwoma skrajnościami – preindustrialnym stylem funkcjonowania poszczególnych członków
systemu rodziny i podejmowaniem oddziaływań wychowawczych, których celem będzie utrzymanie spójności omawianego systemu. Z drugiej jednak strony
do głosu dochodziło powolne przygotowywanie się do innego spojrzenia na
kwestie dziecka i jego roli w rodzinie.
Stopniowo, wraz z postępującymi zmianami, zaczął wyłaniać się model rodziny, który w połowie XX wieku określono mianem „rodziny współczesnej”21. Jak
wskazuje Tyszka, niniejszy model rodzinny występuje w dwóch wariantach, tj.:
1. Obejmuje kraje średnio rozwinięte oraz odpowiada fazie przemysłowego
społeczeństwa22. Wówczas podstawową oraz zazwyczaj preferowaną formą
egzystencji jest rodzina mała, posiadająca oddzielne mieszkanie i prowadząca własne gospodarstwo domowe. Istotną zmianą, dokonującą się w rodzinie
epoki industrialnej, jest słabnąca więź pomiędzy zarówno członkami systemu rodzinnego, jak również między nim samym a społecznością lokalną.
Tym samym jej granice zewnętrzne stają się sztywniejsze23, mniej przepuszczalne, a ona sama zaczyna być kolebką intymności.
Zmiana nastąpiła nie tylko w płaszczyźnie granic zewnętrznych, ale także
i przede wszystkim w obszarze ograniczeń wewnętrznych. Dystans między
kobietą a mężczyzną oraz silna stereotypizacja ich ról zaczęła stopniowo się
zmniejszać na rzecz partnerstwa obojga. Kobieta także zaczyna być żywicielem rodziny, co w konsekwencji doprowadza do zmiany jej statusu w rodzinie. Stopniowo wzrasta wartość, jak również znaczenie interakcji i ekspresji indywidualnych osobowości poszczególnych jednostek. Także dystans
pomiędzy rodzicami a dziećmi ulega zmniejszeniu ku relacjom koleżeńskim
i demokratycznym. Niemniej taka rodzina jest bardziej podatna na rozpad.
Współcześnie wiąże się to między innymi z liberalizacją poglądów związanych z małżeństwem i rodziną24.
2. Z kolei drugi wariant modelu rodziny jest odzwierciedleniem przemian
społeczeństw postindustrialnych w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej
i politycznej, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku. Intensywnie
dokonujące się wówczas zmiany, a konkretniej, jak wskazuje Maja Piotrowska:
„[...] ogromne nasilenie ruchliwości przestrzennej, galopująca atomizacja
społeczna, radykalna zmiana struktury społeczeństw, postępująca liberalizacja

21

M. Piotrowska, Rodzina – jej wartość..., dz. cyt., s. 45.
Tamże; Z. Tyszka, Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] M. Ziemska
(red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005,
s. 195–196.
23
A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2011, s. 34–35.
24
M. Piotrowska, Rodzina – jej wartość..., dz. cyt., s. 45.
22
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w wielu strefach regulatorów życia społecznego oraz zmniejszenie stopnia ich
egzekwowania w dziedzinie obyczajowości i moralności”25

są podstawą wskazanego modelu. Współcześnie, odzwierciedleniem niniejszego procesu, jego egzemplifikacją oraz terminologią zajął się George Ritzer, który określa paradygmat, mający bardzo szerokie zastosowanie26. Zdaniem Ritzera termin makdonaldyzacja służy określeniu natychmiastowości
oraz szybkości funkcjonowania w wielu różnych płaszczyznach życia (poczynając od przygotowywania dań, kończąc nawet na edukacji, wychowaniu)27. Sam proces tak silnie przeniknął funkcjonowanie jednostek, że aktualnie naukowcy zadają sobie pytanie: Czy konsumujemy, żeby żyć, czy żyjemy, żeby konsumować. Sam Zygmunt Bauman określa, że nie tyle samo
osiągnięcie celu staje się satysfakcjonujące dla współczesnego człowieka,
ile droga poszukiwania, nieznajdowania „jeszcze” tego, czego się szuka28.
Powyżej zwięźle scharakteryzowane dwa warianty tej samej rodziny – rodziny współczesnej29, wyłaniają obraz współczesnego społeczeństwa postmodernistycznego, a tym samym także współczesnego wychowanka żyjącego w niniejszym świecie. Jak wskazuje Frederik James, występuje pięć głównych cech
obrazu omawianego społeczeństwa:
— płytkość (brak różnicy między kopią a oryginałem),
— związki z późnym kapitalizmem,
— zanik uczuć/emocji,
— utrata historyczności,
— odtwórcze środki techniczne30.
Makdonaldyzacja niewątpliwie korzysta ze wszystkich wyżej wymienionych elementów. W konsekwencji nierzadko mówi się o kryzysie tożsamości,
który wynika z faktu, że członkowie obecnego społeczeństwa stali się „mechanizmami”, których tożsamość wynika z udziału w olbrzymich korporacjach bądź
też strukturach biurokratycznych. Podążając dalej tym tokiem rozumowania,
wyjątkowość, indywidualność, często nie jest towarem chwytnym i chcianym.
Wręcz przeciwnie, jednostka powinna być „[...] elementem totalnej maszyny,
właściwie odżywianym i zabawianym, lecz biernym i bez życia, pozbawionym
niemal uczuć”31. Ma się po prostu dostosować do formy funkcjonowania pozostałych osób, z którymi wchodzi w interakcje.
25

Tamże, s. 45–46.
J. Błasiak, Makdonaldyzacja czy wychowanie?, „Przegląd Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 51–52.
27
G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004, s. 16–24.
28
Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 99.
29
M. Piotrowska, Rodzina – jej wartość..., dz. cyt., s. 45.
30
F. James, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo” 1988, nr 4, s. 17.
31
J. Błasiak, Makdonaldyzacja..., dz. cyt., s. 57; E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej
technologii, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000, s. 23.
26
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Z drugiej jednak strony, dużo mówi się o znacznej liberalizacji życia współczesnych dzieci/młodzieży bądź/i zwraca się uwagę na istotę podmiotowości
i indywidualności. Można w rezultacie stwierdzić, że ścierają się ze sobą dwie
chaotyczne skrajności – wychowywanie jednostki tak, by dostosowała się do
funkcjonowania w ówczesnej rzeczywistości, z drugiej jednak strony, wspieranie jej unikatowości i podmiotowości.
Współcześnie można mówić o kryzysie wychowania ze względu na ciągłe
pogrążanie w chaosie, dwuwymiarowości i skrajności wielu aspektów życia.
Rodzina, będąc osłabioną i mniej spójną kolebką życia, często nie jest w stanie
zapewnić stabilnych podstaw wychowawczych. Nierzadko, zarówno dorośli, jak
i jednostki wchodzące w interakcje z dziećmi, w wychowaniu i wartościowaniu
kierują się hedonizmem, konformizmem, ponieważ to one zapewniają uzyskanie
niemal natychmiastowej gratyfikacji32.
Partycypując w codziennym chaosie myśli, informacji, często trudno podjąć
jakiekolwiek inicjatywy wychowawcze. Z jednej strony napływają komunikaty
od najbliższych osób, z drugiej strony łatwo je weryfikować i konfrontować
z środkami przekazu społecznego bądź konsultując ze specjalistami w danej
dziedzinie. Często następuje wówczas chaos informacyjny i trudności w podjęciu samodzielnej i adekwatnej decyzji (jeśli takowa w ogóle istnieje). W konsekwencji sami rodzice bądź mają trudności w realizacji jakichkolwiek działań
wychowawczych, bądź w ogóle rezygnują z ich użycia. Dzieci, nie mając wytyczonych granic prawidłowego, dopuszczalnego funkcjonowania, swoim zachowaniem nierzadko starają się wymusić na swoich opiekunach, postawienie im
granic i wskazanie, jakie są a jakie nie są dopuszczalne formy funkcjonowania.
Rezultatem staje się coraz częstsza konieczność indywidualnego stosowania
środków wychowawczych w szkołach przez nauczycieli oraz pedagogów i psychologów (rozmów, mediacji wśród uczniów pokłóconych, którzy nie potrafią
rozwiązać samodzielnie swoich problemów, pogadanek dotyczących manier itd.).
Podsumowując powyższe, wraz ze zmieniającą się strukturą funkcjonowania społeczeństwa, a przede wszystkim rodziny, zmienia się również sposób
wychowywania młodego człowieka oraz w konsekwencji on sam. W epoce preindustrialnej kładziono nacisk na korelację życia osobistego, z życiem zawodowym poszczególnych członków rodziny. Specyfika ich funkcjonowania wyznaczana była przez warsztat pracy i potrzeby związane z wykonywaniem obowiązków w warsztacie pracy. W konsekwencji wychowanie dzieci od najmłodszych
lat opierało się na uwzględnianiu dobra źródła zaplecza, które przynosi rodzinie
dochody i stanowi o ich egzystencji. Nie zwracano uwagi na ich indywidualną
ekspresję osobowości, rozwój zainteresowań.

32

E. Sozańska, Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 23(2014), s. 48.
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Występowała także znaczna kategoryzacja związana z płcią dziecka.
Dziewczęta wychowywano na poprawne gospodynie domowe, których obowiązkiem, a raczej przeznaczeniem było wyjść za mąż za godnego mężczyznę
(najlepiej posiadającego ziemię, dobrze usytuowanego), z kolei chłopcy mieli
być pracowici i usłużni woli ojca. Cel wychowania był stricte skorelowany
z interesem całej rodziny i jej dobrem.
W epoce industrialnej zaczęły pojawiać się coraz intensywniejsze zmiany
społeczne, które rzutowały na sposób funkcjonowania żywicieli rodziny. Mianowicie, wzrastająca mobilność społeczna spowodowana decentralizacją miejsca
pracy z ogniska domowego na obszary przemysłowe spowodowała rozluźnienie
granic w ramach systemu rodzinnego ze względu na częstsze przebywanie poza
domem osób pracujących. Wówczas to zaczęto stopniowo nadawać dzieciom
wartość autoteliczną oraz zwracać uwagę na ich osobowość i potrzeby aniżeli
wyłącznie produktywność w warsztacie pracy. Wychowanie nie koncentrowało
się już wyłącznie na tym, by mieć godnego pracownika i godną przyszłą żonę
i matkę dzieci. Również rodzice stopniowo mogli zrzucać z siebie ciężar wyłącznej odpowiedzialności za wychowanie swych pociech, ponieważ coraz więcej dzieci mogło i podejmowało naukę szkolną, gdzie rolę wychowawcy przejmował nauczyciel.
Ostatecznie, rodzina epoki postindustrialnej jest rodziną z zazwyczaj sztywnymi granicami zewnętrznymi, chroniąca swojej intymności i niezespolona ze
społecznością lokalną. Rodzice, będąc partnerami, oboje zarabiają na dom, podczas gdy dzieci uczęszczają do szkoły, na kółka zainteresowań, korepetycje,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Pogoń za karierą, konsumpcyjny tryb życia,
chaos informacyjny oraz natychmiastowość i prędkość życia nierzadko utrudniają wypełnianie roli rodziców, a tym samym także realizację procesu wychowania. Trudności przysparza przy tym także skrajność dopływających do jednostki informacji oraz wymagań, które nierzadko trudno ze sobą pogodzić.
Można zatem zadać pytanie: Czy proces wychowania jest wciąż realizowany
przez rodziców, a jeśli tak, to w jakim stopniu są oni świadomi realizacji podejmowania poszczególnych kroków w niniejszym procesie.

Podsumowanie
Niniejszy artykuł stanowi swego rodzaju wstęp do głębszych rozważań odnoszących się do ewaluacji procesu wychowania na przestrzeni trzech epok oraz
do podjęcia głębszej refleksji, być może popartej w przyszłości badaniami, nad
kwestią jego (procesu) realizacji we współczesnej rodzinie. O ile wiele mówi się
o „dobrym wychowaniu”, o tyle nierzadko trudno zweryfikować, czym ono może być, zwłaszcza w dzisiejszych realiach. Perspektywa ujrzenia skrajności realizacji procesu wychowania w przeciągu trzech epok sprawia, że jaśniej można
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zauważyć ścisłą jego korelację z przemianami społeczeństwa, a co za tym idzie
– przemianami w rodzinie i być może lepiej zrozumieć jego specyfikę, a tym
samym mieć większą świadomość jego realizacji.
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Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja.
O codzienności w optyce koncepcji Ericha Fromma
i Theodore’a Bramelda
Work – family life – society – education. Everyday live
from the perspective of the concepts of Erich Fromm
and Theodore Brameld

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie oddziaływań procesów kulturowych na życie zawodowe i rodzinne współczesnych społeczeństw Zachodu. Tekst zawiera przegląd literatury przedmiotu, opisującej przejawy godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda
przedstawiona została diagnoza warunków społecznych, które przyczyniają się do zaburzeń równowagi na linii praca – życie rodzinne. Podsumowaniem całości jest kilka
postulatów pod adresem edukacji. Celem pracy nauczycieli nie powinno być wyłącznie
przekazywanie uczniom specjalistycznej wiedzy, w ramach wykładanego przez nich
przedmiotu i przygotowanie młodych ludzi do pracy. Ich zadaniem jest raczej „[...] nauczanie istot ludzkich, jak być człowiekiem, jak osiągnąć poziom pełnej, bogatej osobowości będącej w zgodzie z innymi”. Edukacja, aby mogła wspierać zrównoważone
funkcjonowanie społeczeństwa, musi mieć wpływ na kształtowanie standardów „sztuki
bycia” w świecie życia codziennego.
Słowa kluczowe: praca, życie rodzinne, społeczeństwo, codzienność, edukacja,
Fromm, Brameld.
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Abstract

The aim of this paper is to portray the influences of cultural processes on the professional and family life of the modern, Western societies. The text contains the review
of the literature on the subject depicting the symptoms of reconciling career with family
life. With reference to the analyses conducted by Erich Fromm and Theodore Brameld,
a diagnosis of social conditions contributing to disorders of the work – family life balance is put forward. The summary embraces number of conclusions that should be addressed to the overall sphere of education. Consequently, the purpose of the teachers’
work should not exclusively concern relaying specialist knowledge to pupils whom
which they teach, nor preparing young people to the work, as the key task is rather to
„teach human beings how to be a man, how to reach the level of a complete, coherent
personality at peace with others”. Thus, in order to support a well-balanced functioning
of the society, education must have an effective influence on the process of establishing
standards of the „art of being” in world of the daily life.
Keywords: work, family life, society, everyday life, education, Fromm, Brameld.

Wprowadzenie
„Wyobraź sobie, że życie jest grą, w czasie której żonglujesz
pięcioma piłkami. Te piłki to praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele
oraz dusza. Masz je utrzymać wszystkie w powietrzu. Ale pewnego dnia uświadamiasz sobie, że praca jest piłką z gumy. Jeśli
ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery piłki – rodzina,
zdrowie, przyjaciele i dusza są zrobione ze szkła. Jeśli upuścisz
jedną z nich będzie nieodwracalnie porysowana, wyszczerbiona,
a nawet rozbije się. Jeśli w pełni zrozumiesz lekcję o pięciu piłkach, rozpoczniesz budowanie równowagi w życiu1”.

Praca i życie rodzinne to dwie najważniejsze sfery funkcjonowania człowieka, które wzajemnie się przenikają i powinny być ze sobą zharmonizowane.
Najważniejszym wyznacznikiem synergii w relacjach pomiędzy nimi jest równowaga, stanowiąca część równowagi życiowej. Składa się na nią dodatni bilans
różnych wymiarów egzystencji człowieka. Jej zachwianie może przyczynić się
do powstawania rozmaitych sytuacji trudnych2, powodować destabilizację
i dezintegrację wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego nienaturalnego dla

1
2

J. Patterson, Suzanne’s Diary for Nicholas, Worner Books, New York 2002, por. źródło: http://
www.amazon.com/Suzannes-Diary-Nicholas-James-Patterson/dp/0446679593 [dostęp: 15.04.2016].
Zob.: W. Furmanek, Humanistyczna Pedagogika Pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
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jednostki stanu3. Obecnie coraz częściej dostrzega się inwazję pracy na życie
rodzinne/pozazawodowe, którego czas jest nieustannie skracany. Efektem tego
jest kształtowanie się pracowników bez reszty skoncentrowanych na obowiązkach zawodowych, dla których praca stanowi wartość autoteliczną4. Jeśli zatrudniony nie posiada umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących inwestowania czasu pracy i energii oraz selekcji wartości, na których
powinno opierać się te wybory, to może dojść do zaburzenia równowagi i konfliktów pomiędzy pracą a życiem rodzinnym5.
Ludziom żyjącym we współczesnej kulturze najbardziej doskwiera konflikt
dotyczący czasu (time based conflict). Dochodzi do niego wtedy, kiedy czas
poświęcony na realizację zadań w jednym z obszarów utrudnia realizację zadań
w innych obszarach. Ten typ konfliktu może pojawiać się w dwóch formach. Po
pierwsze, gdy wymagania czasowe związane z pełnieniem roli w jednym z obszarów powodują, że osoba (pracownik), nie może być fizycznie obecna w innym obszarze, co uniemożliwia realizację zobowiązań związanych z innym obszarem. Po drugie, forma konfliktu jest związana z dużym zaabsorbowaniem
psychicznym w jedną z ról, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wypełnianie
zadań wynikających z drugiej roli, pomimo fizycznej obecności (np. gdy pracownik jest obecny w pracy, ale myśli o chorym dziecku pozostawionym w domu)6. Ludzie doświadczają konfliktu czasu, także dlatego, że przyjęli błędne
założenie, iż wraz z rozwojem technologii cyfrowych i komunikacyjnych ich
czas pracy ulegnie skróceniu, a czas wolny się wydłuży. Jednak nic takiego się
nie stało i raczej się nie stanie. Dzisiaj jednostka dostępny jej codziennie czas
spędza w pracy, zajmującej jej cały dzień i tę część nocy, którą często, z powodu
zaległości, trawi bezsennie. Z tej przyczyny, czas wolny wyparowuje z jej zasobów czasowych, i coraz trudniej jest jej bezboleśnie wykroić go z kalendarza7.
Kolejną przyczyną konfliktu czasu jest to, że człowiek czyni czas zewnętrznym
wobec siebie środowiskiem, do którego próbuje się dostosować. Potencjał zarządzania owym środowiskiem nie przypada mu w udziale. Tę moc zarządzania
posiadają inni. Na przykład pracodawcy, którzy kształtują go z myślą o własnych zyskach. Firmy często sterują ludźmi jak „zawodnikami”, ustalając presję
czasową za pomocą terminu, w którym daną pracę trzeba bezwzględnie skoń3

R. Tomaszewska-Lipiec, Przedmowa, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca – życie
pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 13.
4
A. Pluta, Uwarunkowania kształtowania relacji praca – życie pozazawodowe współczesnych
pracowników, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec, (red.), Relacje praca – życie pozazawodowe...,
dz. cyt., s. 181.
5
C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi praca – życie w kontekście zmian zachodzących
w sferze ekonomicznej i społecznej, [w:] Tamże, s. 34.
6
C. Sadowska-Snarska, Koncepcja równowagi..., dz. cyt., s. 23.
7
Zob.: T. Szlendak, Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował, [w:] M. Bogunia-Borowska (red. nauk.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009, s. 201.
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czyć. Zamieszczanie zadań do wykonania w miejscu pracy i w czasie pracy,
kiedy terminy są coraz ciaśniej ustawiane jest dla nich coraz trudniejsze, zwłaszcza że prowadzą oni własne życie osobiste i mają dodatkową pracę do wykonania w domu. Poza tym, pracodawcy często ustalają kilka różnych terminów dotyczących kilku różnych zadań w jednym czasie, co powoduje, że napięcie czasowe wzrasta. W efekcie konstruowane przez człowieka budżety czasu „zawalają się niczym domki z kart na chybotliwym stoliczku”8. By temu zapobiec,
człowiek przynosi pracę do domu. Tam zaś trudno mu pracować, gdyż ma do
wykonania specyficzną pracę – przy zmywaniu, praniu, dziecku. Wszystko to
potęguje wrażenie kurczenia się dostępnego czasu. Czas traktowany jako środowisko, w którym wypełnia się wiele zadań czy ról jednocześnie, zaczyna być
niemożliwy do opanowania. W efekcie jednostka odnosi wrażenie, że „czas
eksplodował”9.
Zjawisko to potwierdza diagnoza społeczna, przeprowadzona w 2010 roku
przez Centrum Badania Opinii Społecznej, która miała na celu przyjrzenie się,
między innymi, ocenom ilości czasu wolnego dokonywanym w ostatnich latach
przez pracujących zawodowo Polaków. Wykazała ona, że subiektywne oceny
ilości wolnego czasu pozostały dość stabilne. Niemniej, w porównaniu z poprzednimi pomiarami, zauważalnie wzrósł odsetek osób, które mają trudności
z wykonaniem nawet koniecznych zajęć10. Polska nie jest oczywiście pod tym
względem miejscem w świecie wyjątkowym. Ponad 70% Amerykanów i ponad
80% Amerykanek czuje się rozdartych między wymogami pracy a pragnieniem
przebywania jak najdłużej z rodziną11. Konstatacja ta wskazuje, że zmiany cywilizacyjne dokonujące się we współczesnym świecie nie sprzyjają zachowaniu
optymalnych i zrównoważonych proporcji pomiędzy różnymi wymiarami egzystencji człowieka. Te zostały opanowane przez powstanie globalnego świata
pracy, konieczność zwiększania własnej konkurencyjności i wydajności, odbywającej się często kosztem zmniejszania stabilności życiowej. W tych warunkach człowiek czuje się zagubiony, zdezorientowany, bezsilny, co przyczynia
się do poczucia alienacji.
W tym całym kryzysie człowieka zastanawiające jest dlaczego tak trudno
mobilizować dziś ludzi do protestów, do nieposłuszeństwa wobec zewnętrznych
autorytetów, i poprawy stabilizacji życiowej? W refleksji nad tym zagadnieniem
przydatne może być odwołanie się do diagnozy warunków życia społecznego
przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa i filozofa – Ericha Fromma
oraz amerykańskiego socjologa edukacji – Theodore’a Bramelda. Dlaczego te
8

Tamże, s. 203.
R.R. Torre, Time’s social metaphors: An empirical research, „Time & Society” 2007, vol. 16,
nr, 2/3, [za:] T. Szlendak, Co się dzieje..., dz. cyt., s. 203.
10
Zob.: Fundacja Badania Centrum Opinii Społecznej, Czas wolny Polaków, BS/133/2010,por.
źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_133_10.PDF [dostęp: 22.04.2016].
11
S. Coltrane, R. Collins, The Sociology of Marriage and the Family. Gender, Love, and Property,
Belmont, CA: Wadsworth, 2001, s. 196, [za:] T. Szlendak, Co się dzieje..., dz. cyt., s. 206.
9
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diagnozy? Obydwaj badacze w swoich pracach krytycznie analizowali społeczeństwo amerykańskie, które już wtedy wyznaczało standardy zachowań dla
innych kultur. Zarówno Fromm, jak Brameld prowadzili rozważania nad kondycją psychiczną człowieka. Interesowały ich ludzkie napięcia, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ujawniające się w grupach społecznych, z pozycji
normatywnych. Zważywszy że żaden z nich nie był pedagogiem, to z racji swojego wykształcenia przyjmowali perspektywę naukową pedagogiki. Diagnozowali rzeczywistość społeczną, jak również wyznaczali dla jej rozwoju konkretne
cele oraz odnosili się praktycznie do realnych problemów występujących w życiu codziennym12. Pomimo tego, że przywołane diagnozy dotyczą społeczeństwa
amerykańskiego przed pięćdziesięciu laty, to ich analiza tu i teraz jest celowa ze
względu na aktualność podejmowanej wówczas problematyki w dzisiejszych
społeczeństwach Bloku Wschodniego. Społeczeństwo polskie w coraz większym stopniu staje się społeczeństwem „zachodnim” i w coraz większym zakresie możemy obserwować w nim zjawiska, które w społeczeństwie amerykańskim występowały kilkadziesiąt lat temu.

Kultura jako źródło alienacji człowieka – diagnoza
Ericha Fromma
Erich Fromm, analizując życie codzienne amerykańskiego społeczeństwa,
doszedł do wniosku, że człowiek, choć stał się panem przyrody, to w życiu prywatnym i społecznym, stracił samego siebie. Jego postawę obrazują dwa przeciwstawne, ale uzupełniające się wcielenia, które pogłębiają jego lęk: homo faber, oznaczający człowieka wytwórcę, twórcę, człowieka pracy, który jest niewolnikiem własnej pracy i własnych dochodów oraz homo consumens, który
traktuje życie w sposób przedmiotowy, chce kupić jak najwięcej za pieniądze,
które zarobił, odczuwając przy tym coraz większy niepokój wewnętrzny13. Ważnym założeniem Fromma jest uznanie, powstałe na kanwie wyników badań opisanych w raportach sygnowanych przez Klub Rzymski, iż kreowany przez jednostkę sposób życia jest patogenny i w rezultacie tworzy chorą osobowość,
a tym samym chore społeczeństwo14. Fromm uważa wręcz za niewiarygodną
sytuację, w której jednostka nie podejmuje żadnych wysiłków zmierzających do
uniknięcia wyroku przeznaczenia, do biernego posłuszeństwa zewnętrznym autorytetom. Powodem wyjaśnień ludzkiej bierności w odniesieniu do jakości wła12

H. Zielińska Kostyło, Zdrowie – społeczeństwo – edukacja. Koncepcje Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21, por. źródło: http://dx.doi.org/10.
12775/RA.2014.011 [dostęp: 06.03.20160.
13
Refleksje Fromma na temat są uszczegółowione w pracach, takich jak: Mieć czy być, Zdrowe
społeczeństwo, Ucieczka od wolności, O byciu człowiekiem, Patologia normalności i inne.
14
E. Fromm, Mieć czy być?, przekł. J. Karłowski, wyd. V zm., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
2015, s. 21.
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snego życia Fromm czyni pogląd, według którego ludzie uważają, że nie istnieją
inne, alternatywne modele systemów społecznych, poza tymi, które już funkcjonują. Nie ma zatem sensu podejmować wysiłku w celu tworzenia całkowicie
nowych systemów społecznych i eksperymentowania z nimi. Zdaniem Fromma
istotnym źródłem przywołanych sposobów działania jest ukierunkowanie na
posiadanie, w którym żądza władzy, sławy i pieniędzy wyznacza dominujące
wartości życia15. W tych warunkach w miejsce wartości wkracza rozrywka,
uwodząca reklama, pieniądze, sukces, prestiż. Posiadanie coraz więcej i więcej
staje się esencją życia. Jeśli człowiek nic nie ma, to jest niczym. Ze względu na
to, że na chęć posiadania nastawiona jest przeważająca część społeczeństwa,
a jedynie nieliczne wyjątki wyżej stawiają modus – „bycia”, to większość osób
postrzega posiadanie jako naturalny sposób urzeczywistniania własnej egzystencji, czy też jako jedyny akceptowalny sposób życia16. Zdaniem Fromma, presja
świata zewnętrznego zmusza jednostkę do porzucenia znacznej części własnej
autonomii, własnych pragnień oraz woli własnej, w zamian zaś przyswoić sobie
musi wolę pragnienia i odczucia, które nie są autonomiczne, lecz zostały jej
narzucone w społecznych wzorcach odczuwania i myślenia17. Przykładem tego
jest gospodarka, w której ponad 80% członków społeczeństw rozwiniętych stanowią pracownicy najemni. Podlegają oni swoim szefom, którzy z kolei podporządkowują się wyżej postawionym zwierzchnikom w strukturze zarządzania.
W tych okolicznościach decyzje podwładnych nie są podejmowane autonomicznie przez przełożonych, ale zgodnie z wytycznymi, które ci otrzymali od swoich
szefów. Opisując aspekty zmiany osobowości człowieka, podlegającego oddziaływaniom tak funkcjonującej gospodarki, Fromm skupia się na zjawisku
alienacji. Uznaje je za najważniejsze w zrozumieniu stanu psychicznego współczesnego społeczeństwa. Doświadczanie alienacji opiera się na poczuciu osoby
jako obcej dla samej siebie. Taką osobę opisuje następująco:
„Osoba wyalienowana nie ma kontaktu ze samą sobą, tak jak nie ma kontaktu
z nikim innym. Siebie i innych doświadcza tak, jak doświadcza rzeczy: za pośrednictwem zmysłów i zdrowego rozsądku, ale jednocześnie bez produktywnej więzi z samą sobą i ze światem zewnętrznym”18.

W tych warunkach tworzy się społeczeństwo indywidualistyczne, w którym
jednostki o „mentalności księgowego”19 układają swoje relacje społeczne z uwzględnieniem kalkulacji i korzyści. Relacje międzyludzkie często implikuje zacho15

Tamże, s. 35.
Tamże, s. 47.
17
E. Fromm, Mieć czy..., dz. cyt., s. 111.
18
E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo „Vis-a-vis – Etiuda”, Kraków 2012, s. 120.
19
Zob.: Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo
Znak, Kraków 2003, s. 151.
16
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wanie jednostki umacniającej pozycję własnego „ja” w postawie kalkulacyjnej,
w której dominuje „relacja do rzeczy, zamiast do ludzi”20. W sytuacji, gdy we
współczesnej kulturze odebrano wartość wszystkiemu, co nierynkowe, wyłączną
„atmosferą egzystencji staje się rynek”21. Ta specyficzna „orientacja rynkowa”
powoduje, że ludzie chcą posiadać te cechy, które są cenione, a mówiąc wprost
– cenne na rynku. Przykładów kolejnych wymiarów alienacji człowieka można
by podać jeszcze wiele. Dopełniłyby one obraz ludzkiego istnienia jako pozbawionego świadomości prawdziwych problemów i napięć.

Kultura jako generator sprzecznych wartości
– diagnoza Theodore’a Bramelda
Podobne poglądy w kwestii podstawowej diagnozy współczesnych sobie
społeczeństw prezentował, tworzący w tym samym czasie, co Fromm, filozof
edukacji – Theodore Brameld. W jego pracach można znaleźć liczne odwołania
do prac psychologicznych Fromma, a także do jego poglądów społecznych
i politycznych. Brameld na podstawie wyników antropologicznych badań nad
kondycją kultury amerykańskiej doszedł do wniosku, że ta znajduje się w stanie
głębokiego kryzysu. Jego ważnym przejawem był pewien rodzaj „schizofrenii”
społeczeństwa amerykańskiego, ujawniający się równoczesnym wyznawaniem
sprzecznych wartości przez jego członków, czego efektem był szereg napięć
w ich codziennym życiu22. Napięcia te występowały, między innymi, między
interesem własnym a interesem społecznym, między nierównością a równością,
między człowiekiem zwracającym się przeciwko sobie a człowiekiem działającym dla własnego dobra23.
Za pierwszy symptom schizofrenicznego stanu kultury amerykańskiej Brameld uznał punkt sporny toczący się w każdej jednostce i grupie społecznej.
Chodzi tu o spór czy ważniejszy jest interes własny, czy interes społeczny. Konflikt ten ujawnia, że człowiek z jednej strony chce dbać o interes własny, przejawiający się przyjęciem postawy mającej na celu jak najlepszą autopromocję,
autoprezentację i sukces osobisty. Ten z kolei jest przeliczany na sukces finansowy, uzyskany dzięki własnej przebiegłości i sprytowi. Taka postawa zapewnia
szacunek i podziw ze strony innych24.
20

J. Rutkowiak, Społeczno-edukacyjne warunki dialogowania a neoliberalna kultura indywidualizmu, [w:] E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Doświadczanie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010, s. 206.
21
Ch. Delsol, Esej o..., dz. cyt., s. 151.
22
T. Brameld, Edukacja jako siła, tłum. P. Kostyło, wstęp H. Kostyło i P. Kostyło, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 21.
23
Tamże, s. 23.
24
Zob.: T. Brameld, Patterns of Educational Philosophy, Holt, Rinahart and Winston, Inc, New
York 1971, s. 24, [za:] H. Zielińska-Kostyło, Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecz-
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Drugi symptom potęgujący schizofreniczny stan kultury amerykańskiej dotyczył wartości równości i nierówności społecznej. Ustrój demokratycznego
państwa zapewniał o równości dla wszystkich obywateli. Tymczasem rzeczywistość społeczna wskazywała na drastyczne różnice w tej kwestii. Grupy defaworyzowane stanowiły bowiem większość społeczeństwa. Ich codzienna walka
o przetrwanie kłóciła się z optymistyczną wizją, że każdy może zostać milionerem.
Inny kierunek ujawniający kryzysowe wymiary kultury amerykańskiej odnosi się do wnętrza człowieka. Nadrzędna jest tu diagnoza, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie: Czy człowiek jest swoim przyjacielem, czy wrogiem? Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie Brameld skupia się na kondycji
psychicznej amerykańskiego społeczeństwa. Dla opisu dostrzeżonych w nim
zaburzeń posługuje się terminologią medyczną z zakresu psychiatrii. W jego
ocenie zaburzenia Amerykanów są typowe dla schizofrenicznej, „pękniętej”
osobowości. Niebezpieczeństwo polega na tym, iż mimo jego masowości osoby
z „pękniętą” osobowością nie dostrzegają swojego problemu. Człowiekowi żyjącemu w zastanej kulturze trudno obronić się przed jej wewnętrznymi sprzecznościami, które mimowolnie przyswaja jako własne. Z tego też powodu uznaje
za prawie niemożliwą ucieczkę przed oddziaływaniem ciągłych napięć wynikających z akceptowania przeciwstawnych wartości społecznych oraz przed zmianą obowiązującej reguły społecznej. Dlatego za źródło „rozłamu” w człowieku
uznaje kulturę. Z drugiej strony, zauważa, że człowiek poprzez swoje codzienne
życie jednocześnie tę kulturę tworzy. W ten sposób nabywa cech chorobowych
i przenosi je dalej, oddalając się osobiście i społecznie od zdrowych wzorców.

Podsumowanie – wnioski dla edukacji
Erich Fromm i Theodor Brameld w swoich analizach społeczeństwa dochodzą do podobnych wniosków. Obaj myśliciele uważają, że społeczeństwo amerykańskie nie jest zdrowe, gdyż ich środowisko życia codziennego jest źródłem
sprzyjającym alienacji i postawom schizoidalnym. Niepokoi ich to, że człowiek
nie jest świadomy, jak niebezpieczny wpływ ma na niego zastana kultura. Ten
brak świadomości powoduje, że wiele osób bezwolnie poddaje się temu, co narzucają im zewnętrzne autorytety. Konformistyczne dostosowanie się do norm
zastanych w kulturze powoduje, że pracujące kobiety i mężczyźni godzą się
występować w roli przedmiotów. Nie reagują na zachowania pracodawców,
traktujących ich jak „zawodników”, narzucając im presję czasową za pomocą
terminów, w których zleconą pracę trzeba bezwzględnie skończyć. Konsekwencją patologii społecznych, charakterystycznych dla instrumentalnego zarządzanej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 50.
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nia w sferze pracy, jest instrumentalizacja człowieka. Praca staje się źródłem
dominacji przez nakazy produkcji czy nakazy zarządzania bezrobociem, które
redefiniują aspiracje i projekty jednostek, przekształcając uznanie w dobro instrumentalne. Zjawisko to ujawnia proces utraty autonomii, który łączy się
z przyjęciem postawy konformistycznej. Człowiek o tej orientacji mówi,
„[...] powinienem robić to co wszyscy, muszę się więc dostosować, nie różnić
się «nie odstawać»; muszę być gotowy do zmiany i muszę się zmieniać zgodnie ze zmianami wzorca; nie wolno mi pytać czy mam słuszność, czy się mylę, lecz tylko czy jestem dostosowany, czy nie jestem kimś «szczególnym».
Jedyną rzeczą we mnie stałą jest gotowość do zmiany. Nikt nie ma nade mną
władzy poza stadem, do którego należę i któremu się podporządkowuję”25.

Fromm uważa, że człowiek wyalienowany rozwiązuje problemy za pomocą
konformizmu. Czuje się bezpieczny, kiedy upodabnia się do innych, tak bardzo,
jak to tylko możliwe. Najważniejszym jego celem jest uzyskanie aprobaty od
innych26. W ten sposób praca zawodowa jest procesem uprzedmiotowienia
i alienacji jednostki. Uprzedmiotowienie stanowi dla niej przeszkodę dla konstruowania swojej tożsamości i rozumienia siebie z tego powodu, że skutkuje
redukcją i siebie i innego do zespołu przedmiotów poddających się kontroli
i manipulacji. Autentyczne uznanie siebie zostaje zniekształcone przez nieautentyczne formy uznania wytwarzane przez zarządzanie, stając się dla jednostki
czynnikiem zewnętrznym, przymusem systemowym, podtrzymywanym przez
relacje władzy. Działanie to powoduje, że człowiek nie potrafi, na przykład,
samodzielnie zarządzać swoim czasem. Dzieje się tak dlatego, że to znaczący
inni decydują za niego, w jakim terminie ma wykonać zleconą pracę. On sam nie
ma tu nic do powiedzenia. W efekcie stosunki między ludźmi stają się coraz
bardziej bezosobowe. Osobowość pojedynczego człowieka i jego potrzeby nie
są istotne w porównaniu z osobowością prawną firmy. Firma, której wyznacznikiem działań jest wyłącznie zysk, nie potrzebuje refleksyjnie myślącego człowieka. Ten staje się elementem układanki. Jest manipulowany przez nieznane
siły. Praca zredukowana do działania instrumentalnego nie może być miejscem
uznania i samorealizacji człowieka, staje się ich przeszkodą. Uznanie siebie
dokonuje się bowiem za pośrednictwem utożsamienia się z innym oraz uznania
przez innego, gdzie wartość społeczna jednostki jest rozumiana jako wartość dla
innych, a więc jest odnoszona do wzorów uznania, głównie wspólnotowych
wartości.
Konstatacja ta wskazuje, że człowiek utracił swoją centralną pozycję, stał
się narzędziem, wyobcował się od innych, a jego życie utraciło sens. Te psychologiczne skutki alienacji doprowadziły do tego, że człowiek cofa się do
25
26
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orientacji rynkowej, przestaje być produktywny, traci poczucie siebie, staje się
zależny od aprobaty innych, ma skłonność do konformizmu, a zarazem nie czuje
się bezpiecznie; jest niezadowolony, znudzony, niespokojny i większość swej
energii przeznacza na próby kompensowania lub ukrywania tego niepokoju. Jest
bardzo inteligentny, ale jego rozum marnieje27.
Wyjaśnienia przyczyn występowania tego zjawiska należy upatrywać w instytucjach rynku pracy, korporacjach, których wielkość, złożoność i sztywność
zasad funkcjonowania trzymają człowieka w „stalowym uścisku”. To zaś prowadzi do upadku zaufania i solidarności, wspólnotowej przestrzeni, w której
ludzie staliby się wrażliwsi na swoje wzajemne potrzeby28. Brak zaufania i solidarności międzyludzkiej powoduje dezintegrację codziennego życia. Przyczynia
się do rezygnacji z podmiotowego przeciwstawienia się normom obowiązującym w zastanej kulturze. Prowadzi do wycofania się z kierowania swoim życiem
i wyrzeczenia się siebie. Paraliżuje aktywność sprawczą i powoduje zacieśnianie
rozwoju. Jednostka jest przekonana, że jej aktywność nie ma znaczenia dla
zmian dokonujących się tak w niej samej, jak i w otoczeniu. Konsekwencją takiej orientacji jest rezygnacja z własnych dążeń i oczekiwań, by spełniać oczekiwania innych osób, poddawać się biegowi wydarzeń, których z jej punktu
widzenia nie można zmienić ani kontrolować. Zdaniem Fromma wybawieniem
dla człowieka pozostającego w kryzysie może być akt nieposłuszeństwa. Akt
nieposłuszeństwa odczytuje jako zerwanie pierwotnej harmonii z naturą. Daje
początek ludzkiej niezależności i wolności, w trakcie których ludzie mogą i powinni sami odnaleźć odpowiedź na pytanie i nauczyć się, jak przekroczyć stan
alienacji, rozwinąć własne siły, by zrealizować w pełni, w zgodzie z naturą
i samym sobą, swoje człowieczeństwo. Jak opisuje autor:
„Człowiek przez cały czas ewoluował od jednego aktu nieposłuszeństwa do
drugiego, nie tylko w tym sensie, że jego d u c h o w y rozwój możliwy był
dzięki ludziom, którzy ośmielali się powiedzieć „nie” rozmaitym potęgom tego świata, w imię swego sumienia lub wiary. Tak samo jego rozwój i n t e l e k t u a l n y zależał od zdolności okazania nieposłuszeństwa, nieposłuszeństwa wobec autorytetów, które próbowały zdławić nową myśl, oraz wobec
autorytetu z dawien dawna utrwalonych opinii, które uznawały wszelką zmianę za nonsens”29.

Fromm zdaje sobie sprawę, że alienacja może zakończyć się dla człowieka
jego upadkiem, ale może stanowić dla niego również szansę na odzyskanie wolności, na uświadomienie sobie i doświadczenie własnych potrzeb oraz na doj27

Tamże, s. 256.
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rzenie do ich spełnienia, do czego niezbędna jest właśnie zdolność do nieposłuszeństwa. Pozwala mu ona opowiedzieć się za swoimi potrzebami i rozwojem
w sytuacji, kiedy władza, autorytet czy inne warunki zewnętrzne stają lub pozostają z nimi w sprzeczności. Pomimo iż w akcie nieposłuszeństwa dostrzega
Fromm ważny warunek rozwoju, nie znaczy to, że każdy taki akt jest dla niego
oznaką cnoty:
„Jeśli człowiek może być tylko posłuszny i nie może być nieposłuszny, staje
się niewolnikiem, jeśli może być jedynie nieposłuszny i nie może być posłuszny, staje się buntownikiem (nierewolucyjnym) – działa motywowany złością, rozczarowaniem, resentymentem, ale nie w imię przekonań czy zasad”30.

Spostrzeżenie to wskazuje, że we współczesnej kulturze wolność człowieka
jest często zagospodarowywana przez innych. Prawdziwa wolność jest zaś wartością deficytową. Deficyty te dotyczą przede wszystkim wychowania do wolności. Unormowanie wolności nie jest nigdy sprawą zamkniętą. Musi ona być
wciąż na nowo poszukiwana i kształtowana. To zaś rodzi potrzebę edukacji
i wychowania do wolności.
Dlatego Fromm w edukacji dostrzega najważniejszy element przemiany
społecznej. Jak twierdzi, to za jej sprawą są bowiem przekazywane podstawowe
ideały i wartości jednostkowe oraz społeczne. Niemniej – jak gorzko zauważa –
ludzie znają doskonale najważniejsze normy i wartości życiowe, ale ich nie nauczają. Obecnie celem edukacji jest użyteczność społeczna jednostki, a nie jej
rozwój indywidualny czy wydobycie z niej potencjału (zgodnie z etymologią
słowa e–ducere, co oznacza wy–dobywać)31. Dzisiaj niewielu jest nauczycieli,
którzy uczą swoich uczniów/studentów, jak być odpowiedzialnym za swoją
przyszłość, jak być samodzielnym, odważnym, mieć siłę wewnętrzną. To dałoby
im moc do kreowania własnej rzeczywistości. Toteż Fromm w powszechnej
edukacji osób dorosłych oraz umiejętności krytycznego myślenia upatruje recepty na uzdrowienie społeczne. W jego ocenie myślenie refleksyjne nad samym
sobą, nad sensem swojego życia, organizacją wspólnego życia społecznego oraz
sposobami wprowadzania do niego dzieci, młodzieży i dorosłych może umożliwić jednostkom refleksyjne, twórcze życie zgodne z własnymi potrzebami.
W tych okolicznościach rodzi się konieczność nowych sposobów myślenia o
edukacji.
Na to zapotrzebowanie odpowiedział Brameld. W swojej refleksji filozoficznej wypracował nowatorską koncepcję edukacji znaną jako rekonstrukcjonizm społeczny. Przyjmując, że edukacja jest najważniejszym medium zmiany
społecznej, rozwinął nowy sposób myślenia o niej. Jego zdaniem tradycyjna
30
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edukacja jest zbyt transmisyjna. Ludzie znieczuleni przez edukację, nie rozumieją swojej kultury, swojego życia w ich bieżącym, często problematycznym
funkcjonowaniu. Trwają w kulturze jako nadanej i zadanej do dostosowania się,
bez opcji jej zmieniania. Rekonstrukcjonizm przekonuje, że kultura jest żywym
tworem. Spostrzeżenie to otwiera drogę do refleksji nad nią, daje poczucie możliwości wpływu na nią. Brameld podkreśla, że rekonstruowanie jakiegokolwiek
elementu współczesnej kultury musi dokonywać się na drodze demokratycznych
procedur i powszechnie akceptowanych zasadach życia społecznego32. Przy
takich przesłankach, jak wskazuje, realizacja zmiany społecznej wymaga odpowiedniego dostosowania programu nauczania w szkołach33. Przede wszystkim
uczniowie/studenci muszą nauczyć się korzystania z metod naukowych o wiele
bardziej efektywnie, niż dotychczas. Stąd też w praktyce edukacyjnej nauczyciele powinni pomagać młodym ludziom zrozumieć, jak należy korzystać z metod naukowych nie tylko w odniesieniu do nauk przyrodniczych, lecz także
w życiu osobistym i społecznym34. Szkoła powinna stać się ośrodkiem, w którym nieustannie są podejmowane doświadczenia, gdzie dzieci uczą się od pierwszych lat myśleć i działać naukowo, nie tylko na polu fizyki czy biologii, ale
przede wszystkim na polach wszelkich relacji międzyludzkich. Problem polega
na tym, że większość ludzi zwyczajnie nie wie, jak myśleć i działać naukowo
w odniesieniu do rozwiązywania problemów ludzkich. Wielu przedstawicieli
pogrążonej w kryzysie kultury nie wie w co wierzyć, a także co jest dobre, pożądane, celowe. Stoją oni w obliczu tak wielu sprzecznych wyborów, że często
tracą pewność, co robić. Poszukiwanie nowych wartości i ich zaprezentowanie
uczącym się, jak żyć to jeden z priorytetów edukacji. Życie człowieka musi bowiem być ukierunkowane i musi mieć jasno wytyczone cele. W tym kontekście
głównym zadaniem edukacji jest sformułowanie, zastosowanie w praktyce, zweryfikowanie tego rodzaju celów oraz szukanie orientacji aksjologicznej. Wymóg
ten jest zasadny o tyle, że świat był i jest podzielony na zwalczające się obozy,
które większość swojej energii poświęcają na podtrzymywanie nienawiści między sobą oraz dążenie do wzajemnego wyniszczenia. Te antywartości często są
w codziennym życiu bardziej widoczne niż wartości miłości, współpracy i twórczości. W tym kontekście, kolejnym ważnym celem edukacji jest ćwiczenie
procedur demokratycznej orientacji aksjologicznej. Jest to orientacja, w ramach
której człowiek wierzy w siebie, w swoją zdolność decydowania o własnym
życiu oraz w możliwość kierowania sobą w relacjach z innymi ludźmi. Demokratyczna orientacja aksjologiczna sprowadza się do głębokiego przekonania, że
zwykli ludzie posiadają więcej zdrowego rozsądku i właściwego osądu tego, co
jest dla nich dobre, niż ktokolwiek inny. Jeśli nauczyciele nie wykształcą w sobie głębokiego zaufania do tej społecznej samorealizacji większości ludzi, to nie
32

H. Kostyło, Zdrowie – społeczeństwo..., dz. cyt., s. 170.
T. Brameld, Edukacja..., dz. cyt., s. 105.
34
Tamże, s. 105.
33

Praca – życie rodzinne – społeczeństwo – edukacja...

83

może być mowy o tym, że zdołają zaakceptować demokrację35. W tych warunkach autorytet nauczyciela musi zejść ze sceny. Inaczej byłby tym, który przeszkadza. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ludzka racjonalność ma swoje
ograniczenia. Człowiekowi potrzebne jest wsparcie i właściwe przygotowanie
przez zabiegi edukacyjne. Dlatego też celem pracy nauczycieli powinno być coś
więcej niż nauczanie przedmiotów ujętych w programach nauczania. Tym celem
powinno być nauczanie istot ludzkich, jak być człowiekiem, jak osiągnąć poziom pełnej, bogatej osobowości będącej w zgodzie z innymi36. Otwarta pozostaje kwestia oceny i analizy, czy współczesna szkoła/uczelnia jest przygotowana do tego, by swoich uczniów/studentów wyposażyć w kompetencje inne niż
zawodowe. Chodzi tu o kompetencje egzystencjalne, których ludzie potrzebują,
by umacniać swe codzienne życie.
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Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą
i bezprawiem
The old Polish family and the threat of violence and lawlessness

Streszczenie
Rodzina staropolska zagrożona była przemocą i bezprawiem na skalę niewyobrażalną dla współczesnego człowieka. Z jednej strony zagrożenia te były skutkiem nieustannie toczonych wojen, które niosły pożogę, grabieże i widmo niewoli. Z drugiej
strony swoiste pojmowanie sprawiedliwości przez szlachtę i dochodzenie własnych racji na drodze zbrojnej, były powodem sąsiedzkich wojen, które czasami były bardziej
brutalne i uciążliwe niż konflikty zbrojne. Rodzina staropolska niszczona była także od
wewnątrz, najczęściej poprzez przemoc ze strony ojca, który w patriarchalnym modelu
miał nieograniczoną władzę, której często nadużywał w sposób okrutny i bezwzględny.
Jedynym środkiem zaradczym miało być prawo, jednak staropolski wymiar sprawiedliwości był pozbawiony skutecznej egzekucji wyroku, co dawało przestępcom poczucie bezkarności a poszkodowanym zwątpienie i bezradność.
Słowa kluczowe: rodzina staropolska, przemoc w rodzinie, bezprawie, alkoholizm.

Abstract
Old Polish family was threatened with violence and lawlessness on a scale unimaginable to modern man. On the one hand, these threats were the result of constant
∗

e -mail: jrys@up.krakow.pl
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4,
30-060 Kraków, Polska.

Jan RYŚ

88

wars that carried conflagration, looting and the specter of slavery. On the other hand,
specific understanding of justice by the nobility and assertion of their rights using military measures against their neighbors were the reason the wars were sometimes more
violent and onerous than armed conflict. Old Polish family was also destroyed from the
inside, usually through violence from the father, who in a patriarchal model had unlimited power, which was often abused in cruel and ruthless way. The only remedy was the
law, but Old Polish system of justice lacked effective enforcement of the sentence,
which gave the criminals a sense of impunity and the victims – despair and helplessness.
Keywords: Old Polish family, domestic violence, lawlessness, alcoholism.

Wprowadzenie
Zagrożenie to nieodłączny czynnik towarzyszący człowiekowi od chwili,
kiedy pojawił się na ziemi. Wszystko wskazuje, że w minionych okresach skala
tego zjawiska była znacznie większa niż obecnie, choć formy były podobne. Bez
wątpienia nasi przodkowie mieli więcej problemów z bezpieczeństwem niż
obecne pokolenia, a okres staropolski możemy bez wątpienia nazwać okresem
permanentnego zagrożenia. To specyficzny czas, o specyficznym systemie wartości, w którym dobro i zło miały często charakter subiektywny, podobnie jak
pojmowanie prawa i praworządności. To okres surowy i bezwzględny, na którym niezatarte piętno wywarły toczące się wojny i konflikty wewnętrzne
w efekcie czego podstawowe wartości, łącznie z życiem ludzkim, uległy deprecjacji:
„Co za świat, co za świat! Groźny, dziki, zabójczy. Świat ucisku i przemocy.
Świat bez władzy, bez rządu, bez ładu i miłosierdzia. Krew w nim tańsza
od wina, człowiek tańszy od konia. Świat, w którym łatwo zabić, trudno nie
być zabitym. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił opryszek kogo nie zabił
opryszek zabił go sąsiad. Świat w którym cnotliwym być trudno, spokojnym
nie podobna”1.

Tak trafnie i dosadnie scharakteryzował tę epokę Władysław Łoziński.
Permanentnym zagrożeniem była przemoc pod różnymi postaciami. Nas interesuje głównie przemoc fizyczna, jaka na przestrzeni XVI–XVII wieku dotykała
rodziny szlacheckie, bo one będą w głównej mierze przedmiotem naszych zainteresowań.
Pisząc o przemocy mamy na myśli przemoc jaka dotykała rodzin zarówno
od wewnątrz, jak i ze strony otaczającego świata. Zagrożenie zewnętrze w zasa1

W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku,
Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2005, s. 25.
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dzie można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to zagrożenie generowane
przez samą szlachtę. Jego podłożem było specyficzne pojmowanie prawa,
a raczej jego dochodzenie według powszechnej zasady „ty mnie prawem ja cię
lewem”. Taka wykładnia sprawiedliwości szlacheckiej prowadziła do krwawych
zajazdów, przy których znany powszechnie zajazd na Sopliców był niewinną
zabawą. Druga kategoria zagrożenia zewnętrznego to pożoga wojenna i wszystko, co wiązało się z wojną. Trudno dzisiejszemu Polakowi właściwe zrozumieć
skalę tego zjawiska i jego wpływ na życie w tamtych czasach. Byliśmy krajem
nieustannie wojującym. Nie było praktycznie pokolenia, które nie doświadczyłoby okropności wojny, a tragiczny w tym względzie był wiek XVII, w którym
Rzeczpospolita miała zaledwie 39 lat pokoju. Życie jednostki, jak i szczęście
rodzinne wystawiane było na pastwę zdziczałych nieraz hord żołnierskich i dezerterów przemierzających nieustannie Polskę, a zwłaszcza jej południowowschodnie kresy. Wojna wyzwalała nieraz skrywane urazy sąsiedzkie i rodzinne. Sprzyjała tworzeniu się band rabujących wszystko i wszystkich. Atmosferę
tamtych niebezpiecznych czasów na najbardziej konfliktogennym terytorium
Rusi Czerwonej odmalował cytowany już Łoziński, którego praca należy już do
klasyki polskiej literatury historycznej. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na
niektóre tylko patologie społeczne tamtych czasów, w kontekście ich wpływów
na życie rodzinne. Zdajemy sobie sprawę, że zakres tych zagadnień wykracza
poza ramy niniejszego krótkiego opracowania, które ma zasygnalizować pewne
charakterystyczne elementy życia staropolskiej rodziny szlacheckiej.
Przechodząc do kwestii zagrożenia wewnętrznego rodziny pragniemy zwrócić uwagę na przemoc w rodzinie, która rozbijała jej spójność i harmonię a miała
podobne podłoże jak współcześnie, choć bez wątpienia była bardziej drastyczna
i niepohamowana. Częstą przyczyną rodzinnych waśni był brak miłości małżeńskiej i wzajemnego poszanowania. W epoce, kiedy małżeństwa traktowano jako
mariaże rodowe, takie sytuacje nie należały do rzadkości. Bardzo często jednak
przemoc rodzinna miała podłoże alkoholowe. Powszechne w tamtych czasach
nadużywanie alkoholu stanowiło jedno z głównych zagrożeń dla bliższej i dalszej rodziny, jak również niszczyło wszelkie współżycie społeczne. Tej kwestii
poświęcimy jeszcze trochę miejsca w dalszej części opracowania, tu pragniemy
zwrócić uwagę, że ten rodzaj przypadłości dotyczył w zdecydowanej większości
męskiej części społeczeństwa a więc ojców, których pozycja w rodzinie była
bardzo silna a oddziaływanie wychowawcze nie podlegało dyskusji.

Patria potestas
Władza ojcowska to filar staropolskiej rodziny. Jej patrymonialny charakter
był wypadkową biblijnej tradycji z jednej strony i antycznych wzorców z drugiej. Szlachta polska szczególnie upodobała sobie rzymskie rozwiązania polityczne i społeczne, jak i model rodziny, w której pater familias miał praktycznie
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nieograniczoną władzę, łącznie z prawem życia i śmierci w stosunku do swoich
domowników. W polskiej rodzinie, zwłaszcza we wcześniejszych okresach,
władza ojca była równie nieograniczona i nie podlegała praktycznie żadnej kontroli. „Pan ojciec”, bo tak zwracano się do niego, dowolnie rozporządzał żoną
i dziećmi, dysponował majątkiem rodzinnym, czuwał nad wychowaniem potomstwa, decydował o przyszłości synów i zamążpójściu córek. Bez ojcowskiego
błogosławieństwa przyszłość rysowała się jako pasmo nieszczęść. To tylko niektóre prerogatywy władzy ojcowskiej. Władza szła w parze z autorytetem i należnym szacunkiem. W obecności ojca należało zachować bezwzględną powagę.
Nawet rozbawione rodzeństwo milkło na jego widok, a rozmowy toczono cicho.
Typowym powitaniem było ucałowanie ręki ojcowskiej, a nierzadko nawet objęcie za kolana czy padnięcie do nóg. Ojciec był nosicielem władzy, strażnikiem
obyczajów i dyscypliny. Jego pozycja nie pozwalała mu na spoufalanie, zwłaszcza z dziećmi i okazywanie im uczucia
„Możesz ty dziecię sercem miłować
Z wierzchu mu tego nie pokazować”2.

Ojciec miał także prawo karania swoich dzieci, jak również służby domowej a i nierzadko spotykało to żonę–matkę. Dominacja ojca i surowość domowego wychowania zmuszały czasami młodzież do ucieczki z domu, jeżeli nie
udało się wyprosić zgody na jego opuszczenie. Dopóki jednak młodzieniec nie
uzyskał pełnoletności, a panna nie wyszła za mąż, niezależnie gdzie przebywali,
zawsze powinni się liczyć z ojcowskim autorytetem3.
Prawy i cnotliwy ojciec stanowił oparcie dla całej rodziny. Był jej stróżem
i obrońcą. A co było, gdy ów stróż okazał się despotą, dziwakiem, psychopatą
wiecznie pijanym domowym rozbójnikiem? A co było, kiedy w tej bezecności
wtórowała mu czasami matka? Cierpiała na tym cała rodzina. Małżonkowie
ścierali się nawzajem, dzieci były maltretowane, służba domowa nie zaznała
spokoju, sąsiedzi i krewni omijali dom, chyba że łączyły ich podobne upodobania. Słusznie więc zwracał na to uwagę Szymon Starowolski, pisząc:
„[...] jedni rodzice głupi są, drudzy źli, trzeci nierządni, i to się jedni tem bawią, drudzy owem, a trzeci zaś ani tem ani owem. A jakoż tam ćwiczenie dobre być może, skądże tam cnota pochop dobry weźmie, kiedy się w niej żaden
z rodziców nie obiera. [...] Bo jeśli się młodzi rzadko na cnotę, a na występki
ustawicznie patrząc, biorą nałóg nie obyczaje”4.
2

M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych a Nowotnych gospodarzów..., Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 75.
3
T. Bieńkowski, Edukacja w rodzinie w Polsce do poł. XVIII wieku – wnioski z badań, [w:]
J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994, s. 164.
4
Sz. Starowolski, Reformacja obyczajów polskich, Wyd. K.J. Turowski, Kraków 1859, s. 157.
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Skupmy się jednak na ojcach, ci z racji pozycji jaką mieli w rodzinie, wywierali decydujący wpływ na wychowanie potomstwa, stając się bezpośrednio wzorem
do naśladowania. Jeżeli ten wzorzec był pozytywny rodzina była szczęśliwa, ale
ojcowskie niedoskonałości stanowiły zagrożenie dla jej moralnego rozwoju. Alkoholowe przypadłości nie uchodziły uwagi zwłaszcza synów, dając często powód do
wczesnych inicjacji alkoholowych. Cytowany już Starowolski pisał:
„Bo jak widzą syneczkowie pana ojca na każdy dzień pijanego, tak też sami
kosztują potrosze z kufla, wprawują się, aby zarównie w kolei z nim pełnić mogli. I jako my widzimy możniejszego sąsiada bankietującego hojnie goście
w domu swoim, – tak też na półłanku siedząc, chcemy się mu przeciwić i ustawicznie też drużynę swoją godować, gospodarstwa domowego poniechawszy”5.

Jaka była faktyczna skala tego zjawiska? Czy alkohol mógł być jednym
z głównych zagrożeń dla rodziny?

Staropolskie pijaństwo
Alkoholizm był plagą społeczeństwa staropolskiego. Na ten temat napisano
już wiele rozpraw i artykułów6. Nie ma więc potrzeby wnikać w to dobrze opracowane zagadnienie Należy jedynie zwrócić uwagę na niektóre elementy, które
są istotne z naszego punktu widzenia. Pijaństwo Polaków uchodziło w oczach
cudzoziemców za rzecz niezwykłą i nawet godną podziwu. Zarówno ilość, jak
i jakość spożywanego przez Polaków trunku wydawała się im niemożliwa do
przyjęcia dla normalnego człowieka:
„Nie piją wcale wina; z piwa robią u siebie okowitę, która może przyprawić
cudzoziemca o utratę życia – tak jest wstrętna, lecz jej smak jest przyjemny
dla ich podniebienia i wielu jej nadużywa”7.

Cudzoziemcy zauważyli także, e pijaństwo utożsamiane jest w Polsce z pewnymi cechami charakteru:
„Upijanie się jest u nich chwalebnym zwyczajem, niewątpliwym dowodem
szczerości, dobrego wychowania, przeciwnie trzeźwość poczytywana za grubiaństwo bywa czasem znakiem skrytości charakteru i podstępności8. Z tem
5

Tamże, s. 64.
W ostatnim czasie ukazała się wyczerpująca praca Jerzego Besali, zob.: J. Besala, Alkoholowe
dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej, Zysk i S-ka, Poznań 2015.
7
J.A. Wilder, Okiem cudzoziemca. Ze wspomnień cudzoziemców o dawnej Polsce, Arkady, Warszawa 1959, s. 76.
8
Relacja o stanie Polski złożona papieżowi Piusowi V przez nuncjusza jego Juliusza Ruggieri
u dworu króla Zygmunta Augusta, [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób o Polsce
6
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wszystkim dotąd jeszcze jeżeli kto z gości nie pije, poczytuje to gospodarz za
największą urazę i niegrzeczność”9.

Ten ogólny obraz społeczeństwa szlacheckiego tworzyły indywidualne
przypadki. Codzienne picie było w powszechnym zwyczaju i rozkładało się ono
na cały dzień, poczynając od wczesnych godzin rannych a kończąc na kolacji,
po której uczestnicy niemal w stanie zamroczenia kładli się spać. Jeżeli okoliczności nie dopisały i kolacja nie spełniła pokładanych w niej pijackich nadziei,
praktykowano jeszcze tzw. „szlaftrunkek”, czyli picie do poduszki. Powszechna
akceptacja pijaństwa sprawiła, że żadna uroczystość i spotkanie rodzinne nie
mogło się odbyć bez alkoholu, podawanego w takiej ilości, aby spić uczestników. Pomijając już tradycyjnie pijackie wesela czy chrzciny, wspomnieć należy
o pogrzebach szlacheckich, które nieraz przerastały dwie poprzednie uroczystości w ilości spożywanego alkoholu, zgodnie ze staropolskim powiedzeniem: „Za
jego duszę upić się muszę”10.
Nadmierne spożycie alkoholu wyzwalało w naszych przodkach zawadiackiego ducha, nadzwyczajne poczucie dumy a w konsekwencji przemoc, co nie
uszło uwagi podróżującym po Polsce: „[...] ta skłonność do pijatyki, którą oni
zowią zwierciadłem duszy, czyni ich pochopnymi do gniewu o lada urazę”11, ale
przyznawali to też sami Polacy:
„To nam najwięcej wadzi,
Że się bijemy radzi,
Jak zakrzywi kto palec
Wnet go uciąć Kawalec
Niech się, kto chce, sprzeciwi
Wnet go Polak nieżywi”12.

Stąd już bardzo blisko do przemocy fizycznej w stosunku do najbliższej rodziny, jak i krewnych czy znajomych.
od roku 1548 do 1690, t. I, zebrał J.Ch. Albertrandy, Księgarnia B. Behra, Berlin – Poznań 1864,
s. 169.
9
Relacja o Polsce z roku 1575 przez posła weneckiego Hieronima Lippomano, [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich..., dz. cyt., s. 252.
10
Hiacynt Przetocki, Brzeg [...], do którego starożytny Łabędź ostatniego prawie Dunina z Modliszowic W. P. J. M. P. Stanisława Modliszowskiego, hrabie skrzyńskiego Jego królewskiej Mości
dworzanina pływając szczęśliwie po szerokim morzu królestwa polskiego [...] szczęśliwie roku
1645 21 Aprilis dopłynął [...] o czym ksiądz Hiacynt Przetocki [...] dawa znać, Druk. F. Cezarego, Kraków 1645, p. B4.
11
Relacja o Polsce z roku 1575 przez posła weneckiego Hieronima Lippomano, [w:] Relacje
nuncjuszów apostolskich..., dz. cyt., s. 252.
12
Polacy, w: Różności nacyj z ich właściwościami, Fraszki Sowizdrzała Nowego, [w:] Polska
fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie, Wyd. K. Badecki, Kraków 1948, s. 137–144;
U. Augustyniak, Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do
końca XVII wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 105.
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Domowe konflikty
Zakładamy, że na co dzień przemoc była najczęściej dziełem ojca. Oczywiście mogły się zdarzyć i zdarzały się przypadki znęcania się dzieci nad rodzicami13, ale ten rodzaj przemocy pozostawimy poza obrębem naszych zainteresowań. Przemoc ojcowska w niektórych przypadkach miała nawet uzasadnienie
odwieczną tradycją i była powszechnie tolerowana. Dotyczy to karania dzieci.
Nawet znęcanie się nad nimi nie uchodziło wtedy za występek a raczej odbierane było jako przejaw surowej dyscypliny w wychowaniu. Karanie dzieci było
poczytywane za obowiązek. Odwołując się do Biblii i antycznych maksym jeden
z największych kaznodziejów staropolskich Fabian Birkowski pouczał:
„[...] kto żałuje kija, ten ma w nienawiści syna swego, nie odejmuj od dziecięcia karności, bo jeśli go ubijesz rózgą, nie umrze. Ty go ubijesz rózgą, a duszę
jego od piekła wybawisz”14.

Zgodnie z tą zasadą rózga stanowiła stały element staropolskiego wychowania i nikt nie kontrolował czy rodzice jej nie nadużywają. Jakkolwiek w stosunku do własnych dzieci zbytnią surowość mogła hamować miłość ojcowska,
to żadnych przeszkód nie było w stosunku do służby domowej. Wprawdzie pisarze staropolscy nawoływali do wyrozumiałości i łagodności: „Także ostrożnie
umiej i czeladźą rządzić, Żeby Cię Pan Bóg za nią ostro nie chciał sądzić”15, ale
w życiu codziennym służba domowa niejednokrotnie był przedmiotem pańskiej
agresji a nawet była wykorzystywana seksualnie. Pewne negatywne zachowania
w stosunku do służby były przejmowane przez młode pokolenie, dla tego moraliści staropolscy zalecali, aby nie przekazywać potomstwu zbyt wcześnie władzy
nad służbą.
Największy wpływ na atmosferę życia rodzinnego wywierały relacja pomiędzy małżonkami. Zgodnie z odwieczną tradycją i nauką Kościoła, żona
miała być podporządkowana mężowi i cierpliwie znosić jego nastroje16. Tego
stereotypowego obrazu nie były w stanie zmienić kobiety rozporządzające
swoim majątkiem, procesujące się w trybunałach czy wsiadające na koń i zbrojnie dochodzące swoich praw, prowadzące warsztaty miejskie, sięgające po pióro
13

Bazyli Rudymicz wspomina o niejakim Teodorze Zerebkowiczu, który był mordercą i „[...]
nieraz bił swego ojca... i szarpał za siwą brodę”, zob.: B. Rudomicz, Efemeros czyli Diariusz
prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672, cz. I, przekł. W. Froch, oprac. W.L. Klementowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 141.
14
F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne, cz. I, Druk. A. Piotrkowczyka, Kraków
1623, s. 762.
15
W.S. Jeżowski, Oeconomia abo porządek zabaw ziemiańskich według czterech części roku,
Przedruk K.W. Wójcicki, „Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich”, t. II, 1843, s. 63.
16
Zob.: J. Ryś, Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013), s. 109–126.

94

Jan RYŚ

czy nawet decydujące się na mężobójstwo. W małżeństwie staropolskim miały
rządzić amor i pietas. Jednak gdy zabrakło amora a jego miejsce zajmował często Bachus w dodatku z Marsa fantazją, to przemoc była nieunikniona. Znęcanie
się fizyczne nad żoną nie należało do rzadkości w rodzinach szlacheckich, choć
były to sprawy skrywane. Staropolska opinia publiczna znała jednak przypadki
nieludzkiego traktowania żon. W XVII znany był powszechnie przykład Jana
Kazimierza Warszyckiego, który przez długie lata znęcał się nad swoją żoną
Anną Stanisławską, czy Marcina Mikołaja Radziwiłła, psychopaty i erotomana
utrzymującego istny harem kobiet, podczas gdy żonę i dzieci więził w jednym
pokoju. To przykłady długotrwałego prześladowania i stosowania przemocy
wobec żony, a takich przykładów nie brakuje w źródłach z tamtych czasów.
Częstsza była przemoc przy okazji kłótni małżeńskich, zwłaszcza po spożyciu
alkoholu, która czasami kończyła się śmiercią lub poważnymi obrażeniami żony.
Sięgnijmy tu do ksiąg sądowych miejskich. Mieszczka z Gostynia Barbara,
oskarżyła w 1625 roku swego męża Błażeja, „[...] że on czasem niedawnym
przyszedłszy do domu, przyczyn żadnych nie mając zgniewany onę pobił
i okrutnie nożem obrazieł”. Mniej szczęścia miała inna mieszczka Agnieszka
Dolska, która w 1638 roku pobita przez męża zmarła. Podobny przypadek
śmiertelnego pobicia żony miał tam miejsce w roku 166717. Przykładów można
mnożyć, zwłaszcza z ksiąg miejskich, ale i wśród szlachty nie były to też rzadkie
przypadki.
Okazją do przemocy i gwałtów były spotkania rodzinne i towarzyskie, które
były nieodłącznym elementem życia szlacheckiego. Uroczystości rodzinne przebiegały według typowego scenariusza. Po wymianie serdeczności i uprzejmości
towarzystwo zasiadało do suto zastawionego stołu. Po zaspokojeniu głodu rozpoczynał się pijacki koncert. Pucharów nie wypuszczano z rąk. Gospodarz przepijał zdrowie poszczególnych gości, goście wznosili toast za gospodarza. Pito
też bez toastów a gospodarz nierzadko zmuszał do picia (tzw. „przynuka”).
W sieniach popijała sobie służba, która często dawała powód do zwady. Stanisław Druszkiewicz w pierwszej połowie XVII wieku tak opisał chrzciny swojej
córki:
„Popiwszy się czeladź, zwadzili się w sieniach potem i panowie do nich się
wmieszali i niezwyczajnie siekli się, a w nocy jeden drugiego nie znając, jeno
kto kogo mógł namacać. Brata mego wujecznego rodzonego, Pana Jerzego
Proszczyckiego w rękę lewą szkodliwie zacięto nad kostką, w gębę i w kolano. Siostrzeńca mego, Pana Aleksandra Tołkacza, przez udo na wylot postrzelono. Pana Rybińskiego kuma mego w łeb zacięto. Czeladzi kilkanaście
było posieczonych, byłoby było i więcej mięsa, Kidyby niehamowano z mul17

A. Głowacka-Penczyńska, Rodzina staropolska w świetle źródeł z małych miast wielkopolskich
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Społeczeństwo Staropolskie, Seria Nowa”, A. Karpiński
(red.), t. III: Społeczeństwo a rodzina, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, s. 139.
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tanem nietrzeźwego gospodarza. Jednak i mnie się dostało, dopadłem pistolet
na kołku, na uhamowanie tego hałasu przez okno strzeliłem, rozerwał się pistolet i róg mnie obraził czoła”18.

Opisane zajścia były sprawą mężczyzn i oni najczęściej byli poszkodowani,
ale przecież działo się to w obecności kobiet i dzieci. Powszechna w całym domu trwoga kształtowała młode charaktery chłopięce, przyzwyczajając je do tego
typu zajść, które wymagały bezwzględności a nawet okrucieństwa.

Wojny prywatne
Stałym niemal zagrożeniem dla rodziny szlacheckiej były wojny prywatne,
napady i zajazdy. Podłożem tych zajść były niedoskonałości systemu prawnego
a szczególnie tej jego części, która dotyczyła egzekucji wyroków i ścigania
przestępców. Z tego względu dochodzono sprawiedliwości na własną rękę. Często podłożem tych konfliktów były wygórowane ambicje, chęć wzbogacenia czy
zwykła zawadiackość, nierzadko o patologicznym podłożu. Mechanizm był
prosty; malkontent czy zwykły rozbójnik gromadził swoich popleczników, wynajmował zabijaków i na czele tej „armii” najczęściej nocą napadła na posiadłość swojego przeciwnika, aby siłą zmusić go do uległości bądź też wywrzeć
zemstę za poniesione straty. Zajazdem zajmowano też schedę po zmarłym, często dochodziło do uprowadzeń w celu wymuszenia okupu lub zmuszenia do
ustępstw.
Zajazdy stały się niemal powszechną praktyką i to nie tylko wśród polskiej
szlachty. Przywoływana już dwukrotnie praca Łozińskiego, zawiera opisy kilkudziesięciu najbardziej typowych przypadków, jakie miały miejsce na kresach Rzeczypospolitej. Napastnicy nie uznawali żadnego prawa, stosując skrajną przemoc
prowadzącą nieraz do śmierci. Śmierć zdawała się krążyć wokół człowieka:
„Zabijano otwarcie i skrycie, po domach, po drogach i rynkach miejskich, na
sejmikach, zajazdach, bankietach, a nawet i w sądach, zabijano o co bądź zabijano bezkarnie”19.

Odwołajmy się znowu do pojedynczych opisów z XVII wieku:
„Jaśnie pan Słuszka, wojewoda płocki, zwadziwszy się naprzód z panem Tworowskim sędzią ziemskim orszańskim, człowiekiem wieku sędziwego, tamże
go zdespektowawszy, nazajutrz z dobrej woli z towarzystwem i sługami na

18

S.Z. Druszkiewicz, Pamiętniki 1648–1697, oprac. M. Wagner, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001, s. 102.
19
W. Łoziński, Prawem i lewem..., dz. cyt., s. 28.
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dwór jego w Wilnie raniuchno najechawszy, leżącego i niespodziewającego
się napadu, tyrańsko sam swoją ręką szablą na łóżku zabił”20.

To klasyczny przykład pomsty osobistej urazy, nieproporcjonalny w skutkach do zaistniałej sytuacji, bez uszanowania wieku i bezbronności starca. Nie
tylko starości nie uszanowano, ale nie oszczędzano także kobiet i dzieci:
„[...] uczyniwszy okrzyk obyczajem nieprzyjacielskim tę to małżonkę z dziećmi
i czeladzią precz wygnał, którzy [...] do domu sąsiedzkiego Stanisława Zapolskiego podsędka sieradzkiego bez pamięci wpadli, a w tym uciekaniu córka jego
w czwartym roku szlachetna Ewa Jarochowska, którą piastunka niosła z nią na
ziemię padła, roztracieła się od którego roztracenia czwartego dnia umarła”21.

Taki przebieg miał napad na dwór Samuela Jarochowskiego w Brzeźnie
(1608). A oto jeszcze jeden opis klasycznego zajazdu, tym razem na dwór Mikołaja Budzyńskiego:
„[...] armatno z szablami i siekierami i inszym orężem na tenże dom i mieszkanie we wsi Magnuszach pod niebytność samego Protestanta najść, [...] gdzie
samą Protestanta Małżonkę zasatwszy w domu [...] naprzód słowy nieuczciwemi na stan szlachecki i białogłowski uczciwy nieprzyzwoitemi zelżyli, a od
słów bicia i razy przydali. Gdy tęż małżonkę Protestanta obuchem od siekiery
w ręke dwa razy szamocąc je i gwałtownie ze wszystkim z domu wyrzucając
uderzeli i zranieli. Tym się nie kontentując w izbie piec i kafle w drobne kawałki potłukli, okna, które teraźniejszy Protestant swoim kosztem sprawił
w niwecz wycięli”22.

Nawet jeżeli zajazd obył się bez śmiertelnych wypadków to i tak musiał być
sporą traumą dla poszkodowanych. Z pewnością także pozostawiał trwałe ślady
w psychice dziecięcej, która od wczesnej młodości kształtowała się w atmosferze zagrożenia, przemocy i niepewności jutra.

Środki zaradcze
Jedynym legalnym środkiem zaradczym w tym czasie mogło być prawo
i skuteczne jego egzekwowanie. Czy było na tyle skuteczne, aby stać się środkiem korygującym i odstraszającym od popełniania przestępstw? Trzeba zwrócić uwagę, że wymiar prawa w okresie staropolskim miała charakter stanowy.
20

K. Zawisza, Pamiętniki, Wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 181.
Cyt. za: M. Kamler, Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 144.
22
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Prawo ziemskie dla szlachty było kilkakrotnie kodyfikowane a jego zmiany
dokonywano na sejmie. Mieszczanie podlegali pod prawo miejskie, którym najczęściej było surowe prawo magdeburskie. Istniały też sądy wiejskie, bazujące
na polskim prawie zwyczajowym. Różnice w orzekaniu kar były bardzo duże.
W każdym systemie orzekano o morderstwie, czyli o mężobójstwie, ale kary
były zróżnicowane, poczynając od kary śmierci na odszkodowaniu, czyli
główszczyźnie kończąc. Szlachcic za zabójstwo szlachcica bronią sieczną miał
przez rok i 6 tygodni siedzieć zamknięty w wieży i zapłacić 120 grzywien.
Krewni zabitego mieli obowiązek ścigać prawem zabójcę i w terminie 12 tygodni wnieść protestację w grodzie, czyli „obwiedzenie głowy”. W razie niedopełnienia tego obowiązku w przeciągu roku, podlegali takiej samej karze jak zabójca. Na przestrzeni XVI–XVIII wieku w zasadzie prawo w tym względzie nie
uległo zmianie, podwyższone zostały tylko kary.
Prawo brało także w obronę własność szlachecką i tępiło wszelkie nadużycia związane z jego naruszeniem:
„[...] który szlachcic któreykolwiek kondycji będąc, śmiałby gwałtem y przemocą dom czyi naiechać albo naść y gwałtem gospodarza albo iego czeladź
bic albo ranić, y rzeczy iego albo dobra brać: takowy gwałtownik y naiezdnik
y raptor dobr, według statutu starego przez Nas y Przodki nasze uchwalonego,
y publikowanego, ma utracić poczciwość, y wszystkie dobra które trzyma”23.

Ten zapis z 1576 roku, powtarzany kilkakrotnie w innych kodeksach, miał
skutecznie odstraszać od wszelkich nadużyć natury materialnej, a zarazem stać na
straży nietykalności osobistej. Kara przewidziana, a więc utrata majątku i poczciwości, mogła się wiązać z utratą szlachectwa.
Polskie prawo ziemskie stało także na straży należnego szacunku dla rodziców:
„Iż kiedy którzy synowie abo dziewki rodzice swe, ojca Abo matke biliby,
Abo z domu z imienia ich wyganiali, Abo jakie inne gwałty, krzywdy y przykrości wielkie a znaczne czynili, tedy takowi na prostą skargę rodziców
swych, maia bydź przez Starostę Onego miysca wieżą karani, a wszakoż to karanie ma być na woley y do woli rodziców onych”24.

Także surowo karane było morderstwo na współmałżonku lub najbliższych
krewnych:
„Ieźliby kto oyca, matkę, albo brata, albo siostrę, stryia rodzonego, albo żonę,
albo męża albo po któryby miał dobra sukcessować, zabił: takowy mężoboyca

23
24

Konstytucje sejmu walnego z 1576, „Volumina Legum”, t. II, Petersburg 1859, s. 172.
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[...] iuż sroższą śmiercią ma być karan y tracon: ażeby przykładem śmierci
swey szkaradney od tak haniebnego uczynku hamowali się insi”25.

Wydawałoby się więc, że prawo powinno spełniać funkcje, o które pytaliśmy powyżej. Rzeczywistość był jednak zgoła odmienna. Niedomaganiem polskiego wymiaru sprawiedliwości był system orzekania i egzekucji wyroków.
Sprawy wybitnie kryminalne szły na sąd królewski, czyli sejmowy, a ten miał
się zbierać co dwa lata na sześć tygodni. Trudno się spodziewać, aby można
było rozpatrzyć w tak krótkim czasie nagromadzone sprawy. Sprawy natury
cywilnej odsyłano do sądów szlacheckich i tu szybciej znajdowały rozwiązanie.
Doszło więc do sytuacji, w której pozywający, chcąc uzyskać wyrok np.,
w sprawie zajazdu połączonego z gwałtem czy morderstwem, nie pozywał criminaliter ale civiliter licząc na wcześniejsze orzeczenie. Zgodnie z przywilejami
szlacheckimi do czasu wyroku sprawca pozostawał bezkarny, a jeżeli nawet
zapadł wyrok skazujący z jego egzekucją było różnie. Wykonanie wyroku było
obowiązkiem starosty, który z reguły nie miał wystarczającej siły, aby zmierzyć
się ze skazanym, który otaczał się zgrają łotrów i popleczników. Mimo że konstytucja 1609 roku nakładała na szlachtę obowiązek udzielenia pomocy w egzekucji wyroku, to jednak bardzo rzadko zbierało się w tym celu pospolite ruszenie. Nie popłacało się także prywatne ściganie przestępcy, bo osoba która ujęła
sprawcę, zazwyczaj musiała pokryć koszty jego pobytu w więzieniu. Panowało
więc bezhołowie i poczucie bezkarności, co w uczciwie żyjących obywatelach
budziło bezradność i słuszne poczucie bezprawia. Przykład Samuela Łaszcza,
warchoła i awanturnika z XVII wieku, 236 razy skazanego na banicje i 47 razy
na infamie, który wyrokami podbił swoją delię, najlepiej świadczy jak egzekwowane było prawo.
Trudno też było dochodzić prawa maltretowanym małżonkom. Istniała
wprawdzie instytucja rozwodów, ale sprawa nie była tu prosta. Małżeństwo było
aktem świeckim i kościelnym. Początkowo aspekt cywilny była najważniejszy,
ale z biegiem czasu Kościół zyskiwał coraz większy wpływ, uznając ostatecznie
małżeństwo jako sakrament. Od 1577 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia trydenckie, znacznie obostrzające przepisy w tej sprawie. Rozwód
wiązał się z podziałami majątkowymi a do tego nie chcieli dopuścić mężowie,
którym mógł grozić zwrot posagu. Pomimo utrudnień rozwody były czasami
orzekane. Była to jednak istna droga przez mękę. Dlatego łatwiejszym sposobem
ucieczki przed przemocą była separacja. Jeżeli strona poszkodowana a była nią
z reguły żona, miała jeszcze za sobą możnych i wpływowych krewnych, zwłaszcza braci, mogła opuścić męża i żyć oddzielnie. Separacja była jednym z ważkich argumentów przy orzekaniu rozwodu.
W ciężkiej sytuacji znajdowały się także dzieci. Przed przemocą ze strony
ojca było się trudno ustrzec. Trzeba było cierpliwie znosić wszelkie udręki aż do
25
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momentu usamodzielnienia. Jeżeli warunki stały się nie do zniesienia, pozostawała ucieczka z domu. Chłopcy mogli wyjeżdżać do szkół, prosić o wysłanie na
dwór możnowładczy czy zaciągnąć się do wojska, które dawało poczucie wolności. Gorzej było z kobietami. Czasami zamążpójście mogło oznaczać przejście
spod władzy jednego do drugiego tyrana. Pozostawało jeszcze życie klasztorne,
na które nierzadko decydowały się zdesperowane dziewczyny.

Zakończenie
Zwróciliśmy uwagę tylko na niektóre sytuacje, destruktywnie wpływające
na harmonię życia rodzinnego w okresie staropolskim, które bardzo często wynikały z wrodzonej dumy i skłonności do nadużywania alkoholu a także były
związane z sytuacją polityczną kraju. Wszystko to stwarzało atmosferę niepewności i nieustannego zagrożenia przemocą i bezprawiem. Skala tego zjawiska
jest trudna do ogarnięcia dla współczesnego człowieka, dla którego wojna jest
rzeczą obcą, a system prawa stoi na straży bezpieczeństwa publicznego i właściwego pożycia małżeńskiego. Wprawdzie i w tym okresie prawo obowiązywało, ale jego wadliwe egzekwowanie nie dawało oparcia dla osób pokrzywdzonych zarówno przez członków rodziny, jak i spoza niej. Skoro zawodziły
państwowe i społeczne mechanizmy ochrony, trzeba było szukać indywidualnych rozwiązań, którymi bardzo często była uległości i tolerancja patologii,
a w ostateczności ucieczka lub odpowiedź przemocą na przemoc. Choć można
było szukać sposobów na unikanie wewnątrzrodzinnych czy nawet sąsiedzkich
sporów, to nie można było uniknąć zagrożeń wynikających z konfliktów zbrojnych a te były w swej istocie najbardziej dotkliwe i długotrwałe. Jeżeli więc
rodzina pozostawała w stanie permanentnego zagrożenia, to nie ulega wątpliwości, że miało ono zasadniczy wpływ na wychowanie i kształtowanie się specyficznych cech charakteru. Nie miejsce tu na budowanie portretów psychologicznych naszych przodków, należy jedynie zwrócić uwagę, że wzrastanie w tak
specyficznej atmosferze musiało wytwarzać pewne mechanizmy przystosowawcze, musiało od wczesnego dzieciństwa oswajać z widokiem przemocy fizycznej
a nawet ze śmiercią. Musiało też uodparniać i znieczulać na krzywdy drugiego
człowieka a w konsekwencji przyczyniać się do formowania twardych, a nawet
brutalnych charakterów, jakie niewątpliwie dominują w społeczeństwie staropolskim. Z drugiej strony można też szukać pewnych pozytywnych aspektów
takiego wychowania. Jeżeli bowiem przyjmujemy, że społeczeństwo staropolskie było zmilitaryzowane, a każdy szlachcic był żołnierzem, to trudno też wyobrazić sobie dzielnego i zdecydowanego żołnierza, „miękko wychowanego”,
z dala od wszelkich aktów przemocy, nie oswojonego z widokiem krwi, wrażliwego na każdy przejaw ludzkiego cierpienia. Rodzina i społeczeństwo przekazywały w tym względzie pewne negatywne formy zachowań, ale takich zacho-
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wań wymagało życie i człowiek w nie wyposażony mógł się w niektórych sytuacjach okazać niezwykle przydatnym i prawym obywatelem.
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Żłobki i stacje „Kropla Mleka” jako placówki
wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim
na przełomie XIX i XX wieku
Nurseries and „A Drop of Milk” Stations
as the Centres Supporting Poor Families in the Kingdom
of Poland at the Turn of the XIX-th and XX-th Centuries

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony placówkom opiekującym się dziećmi do 3. roku życia, zakładanym w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w Królestwie Polskim.
Miały one wspierać zwłaszcza najuboższe rodziny, a szczególnie wspomagać samotne
matki, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolę taką spełniały żłobki,
stacje „Kropli Mleka”, niekiedy także ochronki. Te ostatnie były przeznaczone dla
dzieci w wieku 3–7 lat, ale czasami, zwłaszcza na wsiach w okresie prac polowych, zapewniały opiekę także młodszym dzieciom. Placówki opieki nad dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym były zakładane oraz finansowane przez osoby prywatne,
towarzystwa dobroczynne i inne organizacje społeczne. Wiele uwagi działalności żłobków i stacji „Kropla Mleka” poświęcano na łamach prasy, zarówno w aspekcie sprawozdawczym, jak i postulatywnym. Publicyści starali się popularyzować ideę instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi, opisywali rozwiązania stosowane w krajach za-
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chodnioeuropejskich, wskazywali na ich znaczenie w ograniczaniu śmiertelności małych dzieci z najuboższych rodzin, zwłaszcza w środowisku miejskim.
Słowa kluczowe: żłobek, opieka nad dziećmi, stacja „Kropla Mleka”.

Abstract
The article is devoted to the centers taking care of children under the age of three
which were opened in the second part of the XIX-th century and at the beginning of the
XX-th century in the Kingdom of Poland. They were supposed to support the poorest
families, especially working or single mothers in fulfilling the educational and protective roles. This purpose was fulfilled mostly by nurseries, „A Drop of Milk” stations
and sometimes orphanages. The last ones were for children between 3 and 7 years old
but sometimes, in the countries, when people worked in the fields, they younger children could stay there. The centers for the protection of babies and toddlers were created
and financed by private individuals, charities and other social organizations. Much attention was paid by press to the activity of nurseries and „A Drop of Milk” stations in
the form of reports and postulates. The reporters tried to popularize the idea of institutional protection of small children, described possible solutions in western European
countries, pointed to the fact that such institutions lowered mortality of small children
from the poorest families, especially in the towns. Both theoreticians and practical activity of the institutions concentrated on nursing rather than educational role. In case of
nurseries and „A Drop of Milk” stations the cooperation with the children’s mothers was
necessary. The mothers were also educated how to protect and bring up a small child.
Keywords: a nursery, child care, „A Drop of Milk” station.

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku działacze społeczni
w Królestwie Polskim podejmowali wiele starań mających na celu modernizację
relacji społecznych, podnoszenie poziomu kultury, poprawę jakości życia ubogich warstw. Działania te były komponentami programu „pracy organicznej”,
który był jednym z najważniejszych elementów struktury światopoglądu pozytywistycznego w Kongresówce po upadku powstania styczniowego. W dyskusji
publicystycznej i w działaniach praktycznych na rzecz najuboższych wiele uwagi poświęcano dzieciom i młodzieży. Troskę o zdrowie i właściwe wychowanie
młodego pokolenia zaczęto traktować w kategoriach społecznego imperatywu.
Dziecko zostało uznane za szczególne dobro, „[...] jako przyszły członek społeczeństwa, jako przyszły obywatel kraju, jako zadatek bytu narodowego”1.
W piśmiennictwie naukowym i publicystyce Królestwa Polskiego podkreślano,
że w przypadku społeczeństwa polskiego, pozbawionego własnej państwowości
dbałość o kondycję, wychowanie i edukację młodego pokolenia jest sprawą
1

J. Bączkiewicz, Walka ze śmiertelnością dzieci, „Zdrowie” 1914, nr 7, s. 516.
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szczególnej wagi, tym bardziej że władze carskie wykazywały w tych dziedzinach daleko posuniętą obojętność.
Działacze oświatowi, higieniści i lekarze bardzo wiele uwagi poświęcali
problemowi wysokiej umieralności niemowląt i małych dzieci2. Dr Marian
Roszkowski na łamach „Zdrowia” w 1905 roku pisał:
„Jednym z najważniejszych faktów, na który w obecnej dobie we wszystkich
państwach zwracać zaczęto baczniejszą uwagę, jest olbrzymia śmiertelność
dzieci. Kwestya ta jest palącą, zarówno z punktu widzenia humanitarnego, jak
również ekonomiczno-społecznego”3.

W podobnym tonie wypowiadał się także łódzki lekarz Wacław Kon, który
w 1906 roku stwierdzał:
„Dziś, gdy wszystkie warstwy społeczeństwa [...] walczą o poprawienie bytu politycznego i ekonomicznego [...] nie powinniśmy również zapominać i o tych najsłabszych istotach, które w najniewinniejszy sposób padają ofiarą, bądź to skutkiem winy rodziców, bądź skutkiem złego odżywiania [...] Walka ze śmiertelnością niemowląt należy do tak zwanego lecznictwa społecznego”4.

Kon przekonywał do konieczności zastosowania różnych środków zwalczających niepokojąco wysoką umieralność niemowląt; miały to być:
„[…] walka z nędzą, oświata, dalej popularyzacja hygieny [...] ochrona matek
robotnic, podniesienie stanu rolnictwa i zwłaszcza mleczarstwa, utworzenie ligi zdrowotności mleczywa”5.

W drugiej połowie XIX wieku postęp industrializacji przyczynił się do
zwiększenia liczby rodzin osiadłych w miastach. W najuboższych matki niedługo po porodzie musiały wrócić do pracy zawodowej. Dlatego publicyści i działacze społeczni wielokrotnie pisali o konieczności zapewnienia społecznego
wsparcia ubogim rodzinom oraz samotnym matkom, szczególnie w miastach, za
ważną formę pomocy uznając organizowanie instytucjonalnych miejsc opieki
dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym6. Uważano, że przyczyni się
to do ograniczenia wysokiej umieralności oraz porzucania niemowląt i małych
dzieci7. W tekstach postulatywnych podkreślano, że placówki takie powinny
2

Notatki statystyczne, „Głos” 1895, nr 5, s. 113.
M. Roszkowski, O potrzebie rozpowszechniania instytucyi, zwanej „Kroplą mleka”, „Zdrowie”
1905, nr 2, s. 166.
4
W. Kon, Walka ze śmiertelnością niemowląt w Łodzi, „Zdrowie” 1906, nr 11, s. 744–745.
5
Tamże.
6
S. Markiewicz, Sprawa dzieci opuszczonych, „Ateneum” 1890, nr 6, t. II, s. 416–417.
7
Szerzej na temat porzucania dzieci i dzieciobójstwa zob:. A. Bołdyrew, Dzieciobójstwo i porzucenia dzieci w Królestwie Polskim jako przejaw patologii życia społecznego. Zarys problemu
3
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zapewniać wychowankom opiekę fizyczną i pielęgnacyjną, niemal w ogóle nie
zwracano natomiast uwagi na pedagogiczne aspekty ich działalności. Ziemianka
Ludwika Ostrowska proponowała tworzenie żłobków–przytułków dla dzieci,
których oboje rodzice pracowali.
„Zajmując się ubogimi chorymi, przekonałam się jak dzieci są u nas zaniedbane i widzę potrzebę założenia Puponiery z internatem dla dzieci od sześciu tygodni do dwóch, trzech lat, na wzór tych, co są zagranicą. Bo u nas idąc do
pracy rodzice bez dozoru dzieci w domu zamykają; wówczas padają one ofiarą
pieca, zapałek, topią się w kubłach z wrzącą wodą, lub oknem wypadają na
bruk”8.

Pomysł placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze internatu dla
niemowląt nie zdobył szerszej akceptacji społecznej. U schyłku XIX wieku na
łamach prasy społecznej i fachowej wielokrotnie pisano natomiast o potrzebie
objęcia opieką dzieci pracujących kobiet poprzez zakładanie żłobków, przyjmujących malców na kilka godzin dziennie, na czas pracy matki9. Trzeba przy tym
podkreślić, że koncepcje organizacji opieki żłobkowej jako pierwszy w Królestwie Polskim sformułował już w 1854 roku Fryderyk Skarbek, który, odwołując
się do rozwiązań francuskich, postulował zakładanie żłobków jako instytucji
o doniosłym społecznym znaczeniu10. Pisał o ich istotnej roli w pomaganiu ubogim matkom poprzez zapewnienie fachowej opieki ich małym dzieciom. Podkreślał, że placówki takie mają zauważalny wkład w zapobieganiu nędzy,
umożliwiając kobietom w trudnej sytuacji materialnej podjęcie pracy. Jego tekst
poświęcony m.in. kwestii żłobków został opublikowany w 1854 roku w „Gazecie Codziennej”, a następnie, z uwagi na znaczenie poruszanych problemów,
przedrukowany w „Pamiętniku Religijno-Moralnym”11. Do koncepcji tych odw świetle publicystyki przełomu XIX i XX w., „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX
i XX wieku” 2008, t. V, s. 278–299.
8
Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. II/87
plik 1, k. 114–115.
9
S. Nowak, Zasady walki ze śmiertelnością niemowląt, „Czasopismo Lekarskie” 1906, t. VIII,
s. 280–281; Sprawozdanie roczne z naszych zakładów dobroczynnych warszawskich, „Zwiastun
Ewangeliczny” 1909, nr 1, s. 16–20. Zob. także: W. Szenajch, Dziecko w pierwszym roku życia,
Oddział Łódzki Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego, Łódź 1907, s. 5.
10
M. Piotrowska-Marchewa, Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej
w latach 1815–1863, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 239–240.
11
F. Skarbek pisał o wielkiej liczbie kobiet w Warszawie, które z powodu choroby, śmierci lub
powołania do służby wojskowej męża musiały wziąć na siebie obowiązek utrzymania rodziny.
Tymczasem mając małe dzieci nie miały możliwości pracy. „Uboga wdowa, przy najlepszych
chęciach pracowania na wyżywienie dzieci swoich, nie może objąć służby, właśnie dlatego, że
ma dzieci, z któremi nikt jej nie przyjmie. Nie może szukać zarobku w robotach fabrycznych,
raz dlatego, że nie masz w Warszawie zakładów fabrycznych, w których zatrudniają kobiety,
drugi raz dlatego, że choćby się zdarzyło jakie zajęcie zyskowne, to wdowa nie może na cały
dzień iść do roboty, bo nie ma przy kim dzieci zostawić, jeżeli one nie są jeszcze w wieku,
w którym je przyjmują do ochron; nie masz bowiem w Warszawie tych zakładów, tyle już za
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woływano się w publicystyce przełomu XIX i XX wieku, nie zawsze jednak
pamiętając o polskim prekursorze instytucjonalnej opieki nad najmłodszymi
dziećmi ubogich rodziców.
Kwestie związane z opieką żłobkową omawiano m.in. na łamach „Kroniki
Rodzinnej” w 1891 r. W tekście zwracano uwagę na znaczenie instytucjonalnych form pomocy dla rodzin, w których matka niedługo po porodzie jest zmuszona do powrotu do pracy, co pozbawiało małe dziecko należytej opieki. Pisano, że często kosztem ogromnego obciążenia finansowego rodzice zatrudniali
opiekunki, które nie zawsze należycie zajmowały się malcem. Toteż przekonywano do zakładania żłobków, podkreślając, że ochronki przyjmują dzieci dopiero od określonego wieku. Poza tym dostrzegano, że „maleńkie dziecko potrzebuje innego rodzaju opieki niż ta, którą dają ochrony”12. Twierdzono, że wiele
pracujących kobiet zdecydowałoby się na opłacanie pobytu dziecka w instytucji,
która zapewniałaby mu całodzienną opiekę.
„Żłobki dla małych dzieci powinnyby zostać otwarte we wszystkich bez wyjątku dzielnicach miasta, nie są one bowiem przeznaczone dla najuboższych,
ale dla tej licznej klasy szwaczek, praczek, itp., które spędzają dni za domem,
służących trzymać nie mogą, a nie mają nikogo w rodzinie, kto mógłby czuwać nad dzieckiem. Liczba takich kobiet jest bardzo wielką, są one jednak
zbyt ubogie, zbyt niezaradne i zbyt mało mają wolnego czasu, ażeby mogły
wspólnemi siłami wytworzyć i utrzymać schronienie dla dzieci”13.

Na łamach codziennych gazet, w czasopismach społecznych i prasie fachowej pisano o wypadkach, jakim ulegały małe, pozbawione opieki rodziców dzieci. Dla konserwatystów był to ważny powód krytykowania pracy kobiet14. Wielu
obserwatorów życia społecznego dostrzegało jednak, że w zdecydowanej większości matki podejmujące pracę zarobkową w ciągu trzech pierwszych lat życia
granicą upowszechnionych, a znanych pod nazwą żłobków (creches), albo też sal przytułkowych dla maleńkich dzieci, które zastępują starania i troskliwość matek, co dzień, od czasu ich
wykarmienia, aż do wieku, w którym mogą chodzić do ochron”. F. Skarbek, Pracownia Ś.
Marty. Ubogie kobiety w Warszawie, „Gazeta Codzienna” 1854, nr 51, s. 2–3. Przedruk artykułu
zob.: „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1854, nr 3, s. 300–305.
12
Jeszcze o losach opuszczonych dzieci, „Kronika Rodzinna” 1891, nr 22, s. 677.
13
Tamże.
14
W publicystyce Królestwa Polskiego, podobnie jak w piśmiennictwie wychodzącym na obszarze
pozostałych zaborów, motyw negatywnych konsekwencji pracy zawodowej kobiet mających dzieci był stale obecny. I tak np. na łamach galicyjskiego „Przewodnika Literackiego i Naukowego”
ekonomista Leon Biliński pisał, że w wyniku podejmowania pracy przez kobiety w środowisku
miejskim „[...] moralność i zdrowie kobiet, wychowanie dzieci, domowe życie rodzin robotniczych
upadało w okropnej progresyi. Kobieta zamężna musiała mimowoli zaniedbywać dom, męża
i dzieci, musiała nieraz niemowlęta bez opieki pozostawiać w domu [...]”. Za mniej szkodliwe Biliński uważał zajęcia kobiet mających małe dzieci w rolnictwie. Ich praca w polu „[...] dozwala
zresztą np. brać niemowlęta nawet ze sobą – jakkolwiek czytamy niestety w dziennikach o wypadkach spalonych żywcem dzieci, pozostałych w domu bez opieki”. L. Biliński, O pracy kobiet ze
stanowiska ekonomicznego, „Przewodnik Literacki i Naukowy” 1874, nr 6, t. I, s. 418–419.
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dziecka były do tego zmuszone przez czynniki ekonomiczne. Wielokrotnie
zwracano uwagę, iż brak właściwej opieki był istotnym determinantem – obok
złych warunków bytowych i fatalnego pożywienia – wysokiej umieralności
dzieci do 3. roku życia. Dlatego utworzenie placówek dla dzieci rodziców, którzy na skutek biedy i obowiązków zawodowych nie mogli zapewnić im właściwej opieki było uznawane za czynnik ważny także dla poprawienia demograficznej sytuacji społeczeństwa Królestwa.
Próbując przekonać opinię społeczną Królestwa Polskiego do modelu opieki
żłobkowej przedstawiano rozwiązania stosowane na Zachodzie15. Pierwszy żłobek został założony w 1844 roku w Paryżu, w dzielnicy Chaillot, dzięki staraniom Franciszka Marbeau, urzędnika i działacza społecznego, członka Towarzystwa Ekonomii Dobroczynności16. Siedem lat później w samym Paryżu było już
18 żłobków17. Na wzór Paryża zaczęto je zakładać w innych miastach we Francji, a także w Belgii, Szwecji, Danii, Rosji, Anglii, w monarchii austriackiej.
W Wiedniu pierwszy żłobek powstał w 1847 roku, w roku 1851, było ich już
siedem. We Włoszech ideę instytucjonalnej opieki nad niemowlętami z najuboższych rodzin rozpowszechniła Laura Manteyazza Solera, która w 1850 roku
założyła w Mediolanie żłobek, przyjmujący dzieci już od 3. dnia życia. Zasady
funkcjonowania żłobków były podobne. Ich założycielami były towarzystwa
dobroczynne, dzieci przyjmowano bezpłatnie albo za niewielką opłatą. Wychowankom zapewniano opiekę i wyżywienie, dbano o ich higienę i zdrowie
(w wielu placówkach dzieci były kąpane, dostawały ubrania)18. Aleksander
Moldenhawer, omawiając formy opieki nad najmłodszymi, szczególnie podkreślał trafność rozwiązań w Anglii, gdzie starano się łączyć żłobki z placówkami
dla dziewcząt, by zapewnić tym ostatnim możliwość zdobycia umiejętności
związanych z opieką nad niemowlętami i małymi dziećmi. W Londynie w 1851
roku żłobek połączono z zakładem dla dziewcząt w wieku 10–20 lat, które
w przeszłości trudniły się prostytucją, wierząc, że „[...] zetknięcie niemowlęcia
z niemi, rozbudzenie szlachetnych w nich uczuć i popędów wpływało skutecznie
na umoralnienie tych istot”19. W 1858 roku inny londyński żłobek został przyłączony do szkoły zawodowej dla dziewcząt w wieku 5–16 lat, które naukę łą15

M. Piotrowska-Marchewa, Nędzarze i filantropi…, dz. cyt., s. 238.
J.B. Duroselle, Początki katolicyzmu społecznego we Francji (1822–1870), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1961, s. 492.
17
We francuskim piśmiennictwie wielokrotnie podkreślano pozytywną rolę żłobków także
w rozumieniu podnoszenia poziomu moralnego uboższych grup ludności. „Żłobek zapobiega
nędzy, bo ułatwia pracę: uwalnia on ramiona matki i daje jej możliwość rozporządzania swoim
czasem. Otóż właśnie czas i ramiona są jedynym skarbem ubogiego [...] Głównym celem żłobka jest opieka nad ubogim dzieckiem, by w ten sposób pozostawić jego matce jak najwięcej
wolnego czasu. Ale powinien on również, jak każda dobra instytucja, dążyć do poprawy obyczajów, niemoralność jest bowiem siostrą nędzy”. Cyt. za: Tamże, s. 494.
18
A. Moldenhawer, Stowarzyszenia i instytucye zagraniczne, opiekujące się dziećmi, [w:] Niedole
dziecięce, Drukarnia Noskowskiego, Warszawa 1882, s. 47–48.
19
Tamże, s. 49.
16
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czyły z opieką nad maluchami, „[...] odpłacając niejako za opiekę, jaką same
otrzymały od zakładu”20. Rozwiązania te nie wzbudzały wątpliwości Moldenhawera, tymczasem trudno nie postawić pytania: Czy nie było to zadanie zbyt
trudne dla nastoletnich dziewcząt. Z pewnością pozwalało zmniejszyć liczbę
personelu i zredukować koszty funkcjonowania żłobka. Rozwiązania takie nawiązywały poniekąd do popularnego w szkolnictwie angielskim systemu monitorialnego, w którym starsi uczniowie uczyli młodszych.
W Królestwie Polskim pierwszy żłobek został założony dzięki staraniom
i środkom finansowym Seweryna hrabiego Uruskiego i jego żony Hermancji,
którzy w 1855 roku przedstawili projekt utworzenia takiej placówki w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Żłobek został założony w 1857 roku
przy ulicy Browarnej21. W ciągu trzech kolejnych lat w Warszawie powstały
kolejne placówki dla najmłodszych dzieci. Jeden ze żłobków został założony
dzięki wsparciu Aleksandry hrabiny Kossakowskiej, która ofiarowała na jego
utrzymanie 4 500 rubli. Do placówki przyjmowano dzieci od 6. miesiąca życia
do dwóch lat, zapewniano im całodzienną opiekę. Rodzice wnosili dzienną
opłatę w wysokości 2 kopiejek. Jak podaje Hanna Markiewiczowa w latach
1860–1861 we wszystkich żłobkach prowadzonych przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności przebywało około 160 niemowląt. Jednak po 1868
roku liczba podopiecznych spadła do 22 dzieci, co przyczyniło się do likwidacji
wszystkich placówek22.
Nowy warszawski żłobek, przy ulicy Złotej 58, został założony w 1877 roku dzięki inicjatywie Róży Kronenberg, która też finansowała jego działalność.
Formalnie żłobek znajdował się pod opieką Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. W pierwszych latach istnienia do żłobka przychodziło przeciętnie
12–14 dzieci, w 1890 roku z placówki korzystało 10 dzieci. Podopiecznym zapewniono trzy posiłki dziennie, ubrania i zabawki23. Eryk Jachowicz pisał:
„Dzieci do tego żłobka przyprowadzane są z rana, gdzie się myją i ubierają
w odzież zakładową, odmawiają pacierz, dostają pożywienie, przez dzień cały
bawią się lub uczą łatwych bajeczek, a wieczorem zabierane są do domu przez
matki, przez dzień cały będące na robocie”24.

20

Tamże.
P. Bronisław, Przechadzka po ochronach warszawskich w czerwcu 1858 r., „Wieniec. Pismo
zbiorowe ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi”, t. III, Warszawa 1858, s. 283; H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
1814–1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2002, s. 168–169.
22
H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza…, dz. cyt., s. 169; E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 1999, s. 85.
23
Tamże, s. 169.
24
E. Jachowicz, Ochrony i zakłady sierot warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, [w:]
Niedole dziecięce…, dz. cyt., s. 131.
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W 1897 roku przy ulicy Nowolipie został utworzony żłobek dla dzieci żydowskich. Korzystało z niego 30 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Żłobek był
otwarty przez 12 godzin. W 1898 roku przy ulicy Dzielnej został utworzony
żłobek na 50 miejsc, finansowany ze środków zapewnianych przez rodzinę Pfeifferów25. Na początku XX wieku działał żłobek pod auspicjami gminy ewangelicko-augsburskiej. W 1907 roku uczęszczało do niego 25 dzieci, w kolejnym
roku liczba pozostała ta sama. Chętnych było więcej, dzięki wsparciu zamożnych protektorów nie brakowało także środków finansowych, ale warunki lokalowe nie pozwalały na zwiększenie liczby podopiecznych. Leczeniem dzieci
zajmował się bezinteresownie dr Podkuliński. Na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” podkreślano, że opieka nad najmłodszymi dziećmi jest ważnym zadaniem parafii, pierwszym etapem w wychowaniu fizycznym, moralnym i umysłowym młodego pokolenia26. Planując budowę nowego budynku żłobka zwracano uwagę, że prócz zaplecza gospodarczego powinien on mieć osobne sale do
zabaw i spania, pokój dla opiekunek, niezbędna była także łazienka z wanienkami. Przy budynku znajdować się miał przeznaczony dla zabaw dzieci ogród.
W innych miastach Królestwa rzadko podejmowano próby zakładania żłobków; ani towarzystwa dobroczynne, ani właściciele fabryk nie tworzyli trwale
funkcjonujących miejsc opieki dla małych dzieci27. Właśnie brak przyfabrycznych żłobków był uważany za szczególnie niepokojący. Znaczenie organizowania placówek, w których matka miałaby możliwość karmienia dziecka piersią
w czasie zagwarantowanych przerw w pracy podkreślali lekarze28. Podobne
postulaty przedstawiano także w broszurach adresowanych do ludności robotniczej. Pisał o tym m.in. Władysław Szenajch w broszurce, wydanej w serii „Robotniczej Biblioteczki Hygienicznej” nakładem łódzkiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego29. Przyfabryczny żłobek przez krótki czas
działał w Łodzi. Założono go przy fabryce Allarta i Rousseau, zapewniając
miejsce dla 12 dzieci. Robotnice mogły o ustalonych godzinach karmić dziecko.
Został jednak szybko zamknięty z powodu braku chętnych30. W Kaliszu w 1903
roku otwarto placówkę, która była określana mianem żłobka lub dziennego
schroniska św. Antoniego. Organizacją schroniska zajmowała się żona miejscowego inżyniera, Emilia Bobieńska, która zebrała z dobrowolnych ofiar 500 rubli; taką samą kwotę przekazał baron Leopold Julian Kronenberg. Do żłobka–
ochronki przyjmowano dzieci w wieku od 19 miesięcy do 6 lat. Dzienna opłata
25

E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie…, dz. cyt., s. 86; „Przegląd Tygodniowy” 1899, nr 5, s. 55.
Sprawozdanie roczne z naszych zakładów dobroczynnych warszawskich, „Zwiastun Ewangeliczny” 1909, nr 1, s. 16–20.
27
E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie…, dz. cyt., s. 85–86; Jeszcze o losach opuszczonych...,
dz. cyt., s. 675–678.
28
S. Nowak, Zasady walki ze śmiertelnością…, dz. cyt., s. 280–281.
29
W. Szenajch, Dziecko w pierwszym roku…, dz. cyt., s. 5.
30
Pamiętnik Towarzystwa „Kropla Mleka” w Łodzi 1904–1926, Drukarnia Państwowa w Łodzi,
Łódź [b.r.w.], s. 9–10.
26
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wynosiła 3 kopiejki, duża część rodziców była z niej jednak zwolniona. Dzieci
otrzymywały codziennie cztery posiłki, miały zapewnioną opiekę wychowawczyń, mogły także korzystać z kąpieli. Przeciętnie w placówce przebywało ok.
40 podopiecznych31.
Niekiedy opiekę nad dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym zapewniały także tradycyjne ochronki. Były one wprawdzie przeznaczone dla
dzieci w wieku 3–7 lat, ale czasami, zwłaszcza na wsiach w okresie intensywnych prac polowych, zapewniały opiekę także młodszym podopiecznym32. Zapewne także w przypadku rodzin miejskich, znajdujących się w szczególnie
trudnym położeniu, ochronki przyjmowały dzieci poniżej 3. roku życia.
Niewielka popularność żłobków w polskich realiach wynikała z wysokiej
zachorowalności dzieci, choć z pewnością nie był to jedyny powód, dla którego
zakładane placówki, jak pokazywał przykład warszawskich instytucji, nie cieszyły się zainteresowaniem, a ich działalność miała charakter efemeryczny.
Niewątpliwie istotne znaczenie miały także względy obyczajowe. Mimo trudnych warunków materialnych w większości rodzin podejmowano starania, by
mężatka po urodzeniu dziecka przestała pracować zawodowo, by zająć się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci33. Było to normą wśród robotników
warszawskich. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych ośrodkach przemysłowych zamężne kobiety w wieku reprodukcyjnym nie rezygnowały z pracy
w fabryce. Wysokim odsetkiem pracujących mężatek wyróżniały się np. zakłady
włókiennicze w Żyrardowie; podobna tendencja występowała w łódzkim przemyśle34. W rodzinach, w których matka pracowała zarobkowo, ciężar opieki nad
małymi dziećmi bywał przerzucany na starsze rodzeństwo. Urodzony w 1906
roku w rodzinie robotniczej łodzianin wspominał:
„Matka i ojciec pracowali po 12 godzin, zamykali nas w mieszkaniu, myśmy
czekali dopóki nie przyjdą. Rodzice szykowali jedzenie, brat o 6 lat starszy
przygrzewał”35.

31

A. Tomaszewicz, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2010, s. 114–115.
32
M. Karczewska, Warunki pracy ochroniarek wiejskich, „Polski Łan” 1907, nr 25, s. 2; W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1978, s. 462. Por.: J. Solecki, O włościanach w Królestwie Polskiem, „Wieniec...”,
t. III…, dz. cyt, s. 223.
33
A. Żarnowska, Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1974, s. 217–219.
34
Taż, Status rodzinny robotników Królestwa Polskiego u schyłku XIX w., [w:] S. Kalabiński
(red.), Polska klasa robotnicza. Studia historyczne, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1971, s. 73.
35
Archiwum Naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,
sygn. B 1575, k. 1.
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Czasami za opiekę nad małym dzieckiem płacono niepracującej sąsiadce
lub mieszkającej w pobliżu krewnej. Mimo braku szerszego zainteresowania
opieką żłobkową wśród ludności robotniczej wielu lekarzy i działaczy społecznych uważało, że placówki te mogą odegrać pozytywną rolę w opiece nad ubogimi rodzinami i przyczynić się do zmniejszenia umieralności niemowląt, chroniąc je przed wypadkami w czasie pracy rodziców. Ekonomiści podkreślali ich
rolę w zapobieganiu deprywacji materialnej niezamożnych rodziców, działacze
oświatowi dostrzegali potrzebę rozwijania w placówkach profesjonalnej opieki
wychowawczej36. Na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w 1886 roku, pisząc
o potrzebie wspierania przez zamożniejsze grupy społeczeństwa działalności
żłobków zaznaczano, że dzieci z ubogich rodzin są narażane na wypadki i demoralizację, bowiem: „[...] oprócz niebezpieczeństwa utraty życia grozi im niejedno
wypływające ze złego przykładu, niestosownego towarzystwa itp., stokroć gorsze od śmierci [...]”37. Postulaty rozpowszechniania idei opieki żłobkowej trwale
wpisały się w tworzony z myślą o odrodzonym państwie program budowania
prawnej i instytucjonalnej opieki nad matką i dzieckiem38. Zakładanie i nadzorowanie żłobków było jednym z elementów systemu opiekuńczego w niepodległej Polsce39, którego organizację przypisano Wydziałowi Opieki Państwowej
nad Dzieckiem i Matką Ministerstwa Zdrowia Publicznego40.
Drugim zasadniczym problemem w Królestwie Polskim na przełomie XIX
i XX wieku, związanym z opieką nad dziećmi w pierwszych miesiącach życia,
była kwestia zapewnienia im odpowiedniego pożywienia. Osłabione trudnymi
warunkami życia, niedożywione matki nie miały wystarczającej ilości pokarmu41. Nie dysponowały także środkami na zakup mleka. Toteż lekarze i higieni36

Na temat ewolucji form opieki żłobkowej zob.: M. Balcerek, Rozwój opieki nad dzieckiem
w latach 1918–1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978; I. Lepalczyk,
E. Marynowicz-Hetka (red.), Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie. Diagnoza i propozycje,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988; A. Kurcz, Żłobek, [w:] T. Pilch, (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa 2008, s. 994–1012.
37
Wiadomości z kraju. Cicha praca, „Tygodnik Mód i Powieści” 1886, nr 7, s. 56.
38
W. Szenajch, Zadania Wydziału Opieki Państwowej nad Dzieckiem i Matką, „Biuletyn Dyrekcji
Służby Zdrowia” 1918, nr 4, s. 10–19.
39
J. Bukowska, Ochrona najmłodszego wieku dziecięcego, „Zdrowie” 1916, nr 10, s. 435–442;
A. Bołdyrew, Der Einfluss des Ersten Weltkrieges auf das natürliche Bevölkerunswachstum
Polens in der Diskussion von Spezialisten der Medizin und der Demographie 1914–1927
[Wpływ I wojny światowej na przyrost naturalny ludności na ziemiach polskich w dyskusji specjalistów w zakresie medycyny i demografii w latach 1914–1927], [w:] U. Caumanns, F. Dross,
A. Magowska (red.), Medizin und Krieg in historischer Perspektive [Medycyna i wojna w perspektywie historycznej], Peter Lang Internationaler Verlag, Frankfurt am Main – Berlin – Bern –
Bruxelles – New York – Oxford – Wien Frankfurt nad Menem – Berlin – Berno – Bruksela –
Nowy Jork – Oxford – Wiedeń 2012, s. 378.
40
Organizacja Wydziału Opieki Państwowej nad Dzieckiem i Matką, „Biuletyn Dyrekcji Służby
Zdrowia” 1918, nr 4, s. 8–10.
41
A. Bołdyrew, Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
Warunki życia i normy wychowania, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013), s. 196.
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ści wiele uwagi poświęcali problemowi diety niemowląt w najuboższych kręgach społecznych, szczególnie w miastach. Na potrzebę zorganizowania systemu pomocy w zakresie zapewnienia niemowlętom i małym dzieciom właściwego pożywienia zwracał uwagę m.in. Tadeusz Boy-Żeleński, opierający się na
piśmiennictwie francuskich działaczy społecznych i ich praktycznych doświadczeniach. Żeleński przypominał oświadczenie wydane w 1869 roku przez Akademię Paryską, w którym podkreślano, iż „[...] niedostateczne rozpowszechnienie elementarnych zasad żywienia niemowląt jest jedną z najważniejszych przyczyn chorób i olbrzymiej śmiertelności w okresie pierwszego dzieciństwa”.
Zdaniem Boya w polskich realiach sytuacja wyglądała podobnie: „[...] prawie
cała hygiena wieku niemowlęcego streszcza się w zasadach racjonalnego żywienia”42. Dlatego za szczególnie ważne uważał działania dwóch instytucji propagujących w krajach zachodnioeuropejskich zasady właściwego żywienia dzieci:
„[...] z jednej strony tzw. goutte de lait («kropli mleka»), z drugiej – biura «porady dla matek» (consultations de nourissons)”43.
Postęp technologiczny umożliwił zorganizowanie instytucjonalnych form
pomocy i bezpłatnego wydawania przebadanego bakteriologicznie mleka. Stosując i w tym przypadku politykę leseferyzmu aparat administracyjny państwa
nie wspierał tego rodzaju inicjatyw. Konieczne było zatem pozyskanie społecznych środków na sfinansowanie działalności stacji, wydających bezpłatnie lub
za symboliczną opłatą mleko dla dzieci najuboższych rodziców. Działania lekarzy i społeczników doprowadziły do utworzenia w Królestwie Polskim, na wzór
francuskich organizacji sieci poradni, tzw. „Kropla Mleka”. Pierwsza z nich
powstała w Łodzi w 1904 roku. Specjaliści uważali ją za wzorcową44. Mleko
pochodziło od krów tuberkulinowanych (szczepionych), które były objęte stałą
kontrolą weterynaryjną; kontroli sanitarnej podlegały także obory. Latem surowe
mleko było przewożone w bańkach z lodem do mleczarni, gdzie podlegało pasteryzacji45. Żywienie niemowląt takim mlekiem chroniło je przed zaburzeniami
żołądkowo-jelitowymi, a w rezultacie zmniejszyło ich nadumieralność. O skali
potrzeb może świadczyć ilość mleka wydawanego w łódzkiej stacji. Już w pierwszym roku jej działalności wydano prawie 142 tys. dziennych porcji, w kolejnym
roku ponad 187 tys. porcji; przeciętnie w latach 1904–1905 dziennie wydawano
42

T. Żeleński, Biura porady dla matek, „Rodzina i Szkoła” 1906, nr 21–22, s. 331.
Tamże, s. 332.
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Kropla mleka w Łodzi, „Tygodnik Ilustrowany” 1905, nr 43, s. 801; Postęp lecznictwa i hygieny
w Łodzi za ostatnie dziesięciolecie, „Rozwój” 1907, nr 245, s. 12; J. Supady, Powstanie i działalność łódzkiej Kropli Mleka, „Zdrowie Publiczne” 1977, nr 6, s. 413; M. Iwańska, Inteligencja
łódzka wobec problemu pomocy społecznej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] M. Przeniosło,
M. Przeniosło (red.), Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na
początku XXI wieku, t. II, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2010, s. 92–93.
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mleko dla 200–250 dzieci46. W 1914 roku liczba dzieci, korzystających każdego
dnia z mleka wydawanego w łódzkiej „Kropli Mleka” wzrosła do 1 10047. Jej
działalność była szeroko komentowana na łamach ówczesnej prasy, a później
także opracowań historycznych, stając się symbolem społecznych akcji wspierających najuboższe rodziny. Fotografia przedstawiająca robotnice z dziećmi
w łódzkiej poradni48, wymownie obrazująca nędzę matek i niedożywienie dzieci,
była często przywoływanym materiałem ilustrującym, spopularyzowanym przez
historiografię. Obraz ten stał się exemplum łódzkiej biedy, trudnego położenia
rodzin robotniczych i fatalnego stanu zdrowia dzieci.
W 1904 roku stacja „Kropla Mleka” powstała również przy Instytucie Higieny Dziecięcej im. Lenvala w Warszawie49. Wydawanie mleka dla niemowląt
było jednym z wielu obszarów jego działalności50. Wyznaczono do tego celu
dwie stacje – w gmachu Instytutu przy ulicy Litewskiej 16 i w lecznicy dla dzieci doktora Roszkowskiego przy ulicy Zielnej 11. Kontrolę nad działalnością
stacji, sprawozdania ze stanu zdrowia dzieci korzystających z poradni i pogadanki z matkami prowadziła bezpłatnie dr Wanda Szczawińska51. Wyjałowione
mleko sprzedawano w buteleczkach po 1,5 kopiejki za 100–200 gramów,
w zależności od wieku niemowlęcia. W pierwszym roku działalności wydano
ponad 33 tys. porcji, w kolejnych latach kilkakrotnie więcej – w 1905 roku prawie 175 tys., w 1906 roku 143,5 tys., w 1907 roku prawie 135 tys., w 1908 roku
ponad 146,5 tys. porcji. Od 1910 roku wydawano znacznie mniej mleka, poniżej
100 tys. butelek rocznie – w 1910 roku niespełna 90 tys. porcji, w 1911 roku
72,8 tys., w 1912 roku 91 tys., w 1913 roku 81 tys. porcji52. Zmniejszenie liczby
wydawanego mleka wynikało z braku środków, stacje notowały bowiem stały
deficyt.
W 1904 roku założono poradnię „Kropla Mleka” w Kaliszu, gdzie w latach
1905–1909 wydano prawie 7 tys. litrów mleka. Z mleka i opieki poradni skorzystało 223 dzieci53. Od 1904 roku działała także stacja w Radomiu54. W następ46
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nym roku powstała stacja w Lublinie, działająca pod auspicjami Lubelskiego
Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W 1907 roku do stacji
zgłosiło się 224 dzieci, pod stałą opieką pozostawało 63. Wydano 16,6 tys. litrów mleka. Niestety, koszty związane z działalnością „Kropli Mleka” spowodowały deficyt55. Mimo trudności kontynuowano rozdawnictwo mleka w następnych latach. W 1911 roku ze stacji korzystało 196 dzieci56. Również w Płocku powołano stację „Kropla Mleka”. W tym samym czasie utworzono poradnię
także w Piotrkowie, która jednak z braku poparcia społecznego szybko zaprzestała działalności57. W 1907 roku założono stację „Kropla Mleka” w Dąbrowie.
Istotną rolę w jej utworzeniu i prowadzeniu odegrali miejscowi lekarze i dwie
działaczki społeczne – panie Ficińska i Łempicka. Odwołując się do rezolucji
międzynarodowego kongresu „Kropli Mleka” w Paryżu działacze stacji w Dąbrowie wyznaczyli sobie trzy główne obszary działań. Pierwszym było udzielanie matkom wskazówek w zakresie zdrowia i pielęgnowania niemowląt, drugi
dotyczył zachęcania matek do samodzielnego, naturalnego karmienia, trzeci był
związany z dostarczaniem odpowiednio przyrządzonego mleka krowiego dla
tych dzieci, które nie były karmione piersią. Od maja do października 1907 roku
pod opieką stacji znajdowało 140 dzieci58. Podobnie jak inne poradnie w Królestwie i ta borykała się z poważnymi kłopotami finansowymi i apelowała
o wsparcie do lokalnych przedsiębiorców.
Lekarze, pedagodzy, społecznicy podkreślali społeczną utylitarność stacji
„Kropla Mleka” oceniając, że spełniają one zasadniczą rolę w zmniejszaniu
śmiertelności niemowląt. Mimo ograniczonej liczby korzystających odegrały
one w skali całego Królestwa istotną rolę w propagowaniu racjonalnego żywienia niemowląt i małych dzieci59. Prócz wydawania mleka i podstawowej opieki
medycznej stacje prowadziły działalność dydaktyczno-wychowawczą wobec
kobiet; pracownicy narzekali jednak na ograniczone zainteresowanie matek,
które chętnie korzystały z porad w czasie choroby dziecka, nie widziały natomiast potrzeby rozszerzania swej wiedzy na temat pielęgnacji zdrowego niemowlęcia. Z jednej strony wpływ na to miała mentalność kobiet, z drugiej paternalistyczna postawa lekarzy i higienistów Na przełomie XIX i XX wieku wi54

„Kropla mleka” w Radomiu, „Zdrowie” 1907, nr 8, s. 492–494.
Działalność oddziałów Towarzystwa, „Zdrowie” 1908, nr 4, s. 225–226.
56
Działalność Oddziałów Towarzystwa, „Zdrowie” 1912, nr 4, s. 305.
57
Chodźko, O instytucyach „Kropli mleka”, „Zdrowie” 1907, nr 5, s. 299; Działalność oddziałów…, dz. cyt., s. 230.
58
W sprawie walki ze śmiertelnością niemowląt. „Kropla mleka” w Dąbrowie, „Zdrowie” 1908,
nr 5, s. 316–320.
59
Działalność ta została rozwinięta w okresie I wojny światowej, w warunkach postępującej pauperyzacji społeczeństwa i wzrostu liczby rodzin niepełnych. Zob. szerzej: J. Sosnowska, Działanie Towarzystwa „Kropla Mleka” na rzecz opieki nad dzieckiem i matką w Łodzi w latach
I wojny światowej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, t. XI, s. 67–82; 1907–
1957. Pamiętnik 50-letniej działalności i obchodu jubileuszowego Towarzystwa Lekarskiego
Zagłębia Dąbrowskiego w dniu 19 X 1957 roku, [b.m.w.], s. 38.
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doczne były próby podniesienia poziomu życia codziennego, propagowane przez
lekarzy i higienistów. Obok działań edukacyjnych w stacjach „Kropla Mleka”
publikowano poradniki dla kobiet z warstwy robotniczej, ale zasięg tych publikacji był niewielki, proponowane rozwiązania, a nawet język broszur i poradników często niezrozumiałe dla ubogich robotnic. Największym problemem
w popularyzowaniu wiedzy, obok utrudnień wynikających bezpośrednio z nędzy
robotników, był utrzymujący się do końca XIX wieku wysoki poziom analfabetyzmu wśród ubogiej ludności miejskiej. Nie zmienia to faktu, że stacje „Kropla
Mleka” odegrały również pewną rolę w kształtowaniu postaw matek wobec
dzieci oraz problemów zdrowia i higieny.
Społecznicy wiązali ogromne nadzieje z działalnością żłobków i stacji
„Kropla Mleka”60. Podkreślano ich utylitarny charakter, pisano, że mogą
w istotny sposób wpłynąć na poprawę zdrowotności dzieci i zmniejszenie ich
umieralności. Rozważania na ten temat wpisywały się w dyskusję o możliwościach podniesienia zdrowotnej i demograficznej kondycji polskiego społeczeństwa61. Dla uważnych obserwatorów życia społecznego oczywiste było, że
działalność żłobków i stacji „Kropla Mleka”, z braku środków rozwinięta tylko
w nielicznych miastach Królestwa, nie była w stanie znacząco wpłynąć na
wskaźniki demograficzne w skali całego społeczeństwa. Podkreślano jednocześnie ich rolę w odniesieniu do lokalnych społeczności, przede wszystkim jako
instytucji wspomagających jej najuboższych członków. Żłobki i stacje „Kropla
Mleka” wspierając ubogie rodziny w realizacji ich zadań rodzicielskich były
elementem działań na rzecz ograniczania zjawisk ubóstwa i marginalizacji społecznej. Odegrały ważną rolę w pomocy samotnym matkom. Sytuacja tej grupy
kobiet była bardzo trudna; dotykało je w szczególnym stopniu zjawisko tzw.
feminizacji biedy62. Trudno jednak powiedzieć, czy zapewnienie dzieciom opieki żłobkowej umożliwiało de facto samotnej kobiecie podjęcie pracy, z której
dochody wystarczyłyby na utrzymanie jej wraz z potomstwem. Mankamentem
omawianych instytucji opiekuńczych było także opieranie ich działalności
przede wszystkim na tradycyjnych formach dobroczynności63. W niedostatecz60

J. Jaworski, Ochrona i ubezpieczenie macierzyństwa, „Zdrowie” 1908, nr 7–8, s. 454–455.
Kwestiom walki z wysoką umieralnością niemowląt i małych dzieciom oraz możliwościom ich
ograniczania na początku XX wieku na ziemiach polskich i w całej Europie poświęcano szczególnie wiele uwagi. Intensyfikacja tego dyskursu miała miejsce w okresie I wojny światowej
i po zakończeniu działań wojennych, w Odrodzonej Polsce, łącząc się z propulacjonistyczną
polityką ludnościową.
62
M. Sikorska-Kowalska, Feminizacja biedy w XIX i początkach XX wieku, [w:] G. Miernik (red.),
Bieda w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 111–121; I.
Reszke, Uwarunkowania feminizacji biedy w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 2,
s. 73–84; J. Blicharz, Kilka uwag na temat ubóstwa wśród kobiet w Polsce, [w:] J. Blicharz,
L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ubóstwo w Polsce, E-Wydawnictwo.
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014, s. 39–46.
63
M. Piotrowska-Marchewa, Ideał filantropijny w polskich realiach społecznych w XIX wieku,
[w:] G. Miernik (red.), Bieda w Polsce…, dz. cyt., s. 101.
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nym stopniu podejmowano starania, by placówki te miały charakter samopomocowy.
Mimo tych zastrzeżeń trzeba podkreślić istotną rolę żłobków i stacji „Kropla Mleka” w zakresie opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi; bez wielkiej
przesady można rzec, że wielu swym podopiecznym uratowały zdrowie i życie.
Poprawiały też sytuację matek, szczególnie niezamężnych i owdowiałych, ale
także tych, którzy mężowie pozostawali bez pracy. W okresie międzywojennym
upowszechnianie żłobków i stacji „Kropla Mleka” odbywało się pod hasłem
ochrony matki i dziecka, przyczyniając się do konsolidacji etosu macierzyństwa.
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„Dziatwa mała nie jest w stanie prosić
o zaspokojenie swych nieodzownych potrzeb”1
– rola łódzkich mariawickich wspólnot parafialnych
w niesieniu pomocy dzieciom podczas I wojny
światowej
„Small children are not able to ask that their essential needs be
satisfied ...” – the role of Mariavite parochial communities in
Łódź in helping children during the World War I

Streszczenie
Życie wspólnoty mariawickiej od początków jej istnienia ogniskowało się wokół
parafii i kościołów. Właśnie parafie były tym środowiskiem, które wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu religijnemu swych wiernych, ale także realizowało potrzeby społeczne w zakresie oświaty, kultury i kwestii socjalnych. Kościół mariawicki, przed
i w czasie I wojny światowej, należał do jednych z największych wspólnot religijnych
w Łodzi. Łódzkie parafie mariawickie wyodrębniono na kilka lat przed I wojną światową, w okresie organizowania się niezależnych od Kościoła rzymskokatolickiego parafii mariawickich. Pierwszą świątynię dla mariawitów wzniesiono w grudniu 1906 roku, kolejną – we wrześniu 1907 roku, a trzecią i ostatnią – po upływie roku, we wrześniu 1908.
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Cytat pochodzi z pisma przełożonej Sióstr Mariawitek w Łodzi – s. M. Barczewskiej skierowanego do Delegacji Niesienia Pomocy Biednym (dalej: DNPB) w dniu 15 II 1917 r. Zob.: Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ), Wydział Opieki Społecznej (dalej: WOS), sygn. 18428: Ochrony Mariawickie 1915–1921, k. 30.
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Obok wnoszonych, w wyjątkowym tempie, kościołów i kaplic powoływano do istnienia instytucje przeznaczone dla dorosłych parafian i dla ich dzieci: biblioteki, czytelnie, sale zajęć dla dziewcząt i chłopców, szkoły, ochronki, ale również mieszkania
dla ubogich rodzin. Miały one charakter wyznaniowy.
Bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej łódzkie duchowieństwo mariawickie
włączyło się w akcje pomocowe organizowane na terenie poszczególnych parafii. Na
szerszą skalę organizowano dożywianie dla dorosłych i dzieci, a posiłki przygotowywano i wydawano we własnych kuchniach parafialnych. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci kontynuowały w tym okresie swoje zadania, jednak
zintensyfikowały działalność w kierunku zapewnienia podopiecznym posiłków, odzieży i obuwia. Nadrzędnym zadaniem ochronek mariawickich była opieka, wychowanie
„religijno-moralne” oraz wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 lat).
Pomoc adresowano do dzieci wywodzących się z ubogich rodzin robotników fabrycznych i rzemieślników.
Słowa kluczowe: mariawici w Łodzi – opieka nad dziećmi, – ochronki mariawickie
w Łodzi, parafie mariawickie – pomoc dzieciom, opieka i wychowanie w ochronkach
mariawickich.

Abstract
Since its very beginning, the life of the Mariavite community focused around parishes and churches. It was the parishes that satisfied the religious needs of their members but also performed social functions related to education, culture, and welfare issues. Before, as well as during. World War I, the Mariavite Church was one of the largest religious communities in Łódź. Mariavite parishes in Łódź were established several
years before World War I, in the period when Mariavite parishes, independent from the
Roman Catholic Church, were organised. The first Mariavite church was built in December 1906, the next in September 1907, and the third and the last after a year, in
September 1908.
Apart from churches and chapels erected with exceptional speed, institutions for
adult parish members and their children were also established, such as libraries, reading
rooms, classrooms for girls and boys, schools, shelters, and flats for poor families. They
were supposed to serve Mariavite Church members.
Directly after the outbreak of the World War I, Łódź Mariavite clergy joined aid
campaigns organized in parishes. Food was provided for adults and children on a larger
scale; meals were prepared and served in Mariavite parochial kitchens. In that period,
care and education institutions for children continued to perform their tasks; however,
they intensified their activities aimed at providing meals, clothes, and shoes. The overriding task of Mariavite shelters included care, religious and moral education, and
helping children of pre-school age (3–7). Aid was provided to children from poor families of factory workers and craftsmen.
Keywords: Mariavite Church in Łódź – childcare, Mariavite shelters in Łódź,
Mariavite parishes – aid for children, care and education in Mariavite shelters.
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Zagadnienia wstępne
Inicjatywy społeczne, mające na celu szeroko rozumianą pomoc innym, intensyfikują się w obliczu kryzysów i przełomów, których źródłem często bywają
konflikty i zagrożenia. Wybuch I wojny światowej, i skutki, jakich w czasie jej
trwania doznawała ludność cywilna z terenów okupowanych, uruchomił obywatelskie projekty pomocowe, których adresatami były zarówno osoby dorosłe,
jak młodzież i dzieci. Zwłaszcza ostatnia grupa, ze względu na wiek i brak możliwości samodzielnego zabezpieczenia własnych potrzeb stała się podmiotem
opieki ze strony różnych grup społecznych zrzeszonych w strukturach administracyjnych miast, w instytucjach ratownictwa społecznego, organizacjach dobroczynnych, stowarzyszeniach i związkach robotniczych czy partiach politycznych.
Niepoślednią rolę w systemie ratownictwa ludności przed ujemnymi skutkami wojny odegrały środowiska kościelne i wyznaniowe, które na terenie własnych wspólnot i parafii organizowały wieloaspektową pomoc adresowaną do
rodzin, w szczególności do dzieci. Tak było również na terenie wielowyznaniowej Łodzi, gdzie, w obrębie wyznań chrześcijańskich2 – w skład których wchodzili wierni rzymskokatoliccy, mariawiccy, ewangeliccy i prawosławni – powoływano do istnienia instytucje mające nieść wsparcie dorosłym i dzieciom3.
Lokowano je najczęściej na terenie danej parafii, w niewielkiej odległości od
świątyni. Instytucja Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oficjalnie powstała
w 1909 roku, jednak działalność oświatową, wychowawczą i socjalną Mariawici
zaczęli prowadzić wcześniej4. Była ona integralnie powiązana z rozprzestrzenia2

W 1914 roku wśród 482 tys. łodzian katolicy stanowili 52,5%, żydzi 34,0%, protestanci 13,5%.
Społeczność mariawicką zaliczano do wyznawców katolicyzmu. Por.: J. Janczak, Struktura
społeczna ludności Łodzi w latach 1820–1918, [w:] P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy – Żydzi
w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Instytut Historiii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
1997, s. 46–47.
3
Zob.: J. Sosnowska, Koncepcja opieki nad dzieckiem w działalności społecznej Kościoła rzymskokatolickiego w Łodzi w latach I wojny światowej, „Saeculum Christianum. Pismo Historyczne”, Rok XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 230–244.
4
Wspólnota wyznaniowa mariawitów, po wyłączeniu z Kościoła rzymskokatolickiego w 1906
roku funkcjonowała samodzielnie najpierw pod nazwą Związek Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania (nazwa wprowadzona przez konstytucje zakonne z 1904 r.). W skład związku
wchodziło Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów (I reguła św. Franciszka), Zgromadzenie Sióstr
Mariawitek (II reguła św. Franciszka), tercjarstwo (III zakon św. Franciszka) i bractwo adoracyjne (laicy). Związek Mariawitów przekształcił się w Kościół wraz z konsekracją biskupią
ministra generalnego mariawitów, ojca Jana Marii Michała Kowalskiego, w Utrechcie (5 X 1909 r.).
Przyjęto wówczas nazwę Katolicki Kościół Mariawitów, którą w 1919 roku zmieniono na Starokatolicki Kościół Mariawitów, dając wyraz swej przynależności do Unii Utrechckiej, zrzeszającej kościoły starokatolickie. Zob.: Bp M. Michał, Klasztory, a powołanie do życia zakonnego
w świetle objawień Błogosławionej Marii Franciszki, „Mariawita. Pismo Staro-Katolickiego Kościoła Mariawitów” 1962, nr 3, s. 21–23; R.A. Podgórski, Starokatolicki Kościół Mariawitów.
Studium historyczno-socjologiczne, „Nomos” Kraków 1998, s. 21–36; „Kalendarz Maryawicki
na rok zwyczajny 1910”, Łódź 1910, s. 85–108; Krótka Historia Staro-Katolickiego Kościoła

124

Joanna SOSNOWSKA

niem się ruchu i powstawaniem placówek tego wyznania. Liczba łódzkich
Mariawitów w odniesieniu do okresu 1906–1918 jest trudna do ustalenia,
z uwagi na brak danych. Sami Mariawici na przełomie lat 1908/1909 podawali
liczbę 40 tys.5 W 1916 roku stan liczebny tej wspólnoty religijnej szacowano na
około 10 tys.6
Przedmiotem artykułu jest działalność wspólnoty mariawickiej, która w latach I wojny prowadziła wielokierunkową pomoc (instytucjonalną i doraźną)
adresowaną do dzieci własnego wyznania. Dzieje tej wspólnoty sięgają okresu
sprzed 1914 roku, toteż w niniejszym szkicu ukazano pewne aspekty działań na
rzecz dzieci i ich rodzin, podejmowane przez społeczność mariawicką przed
I wojną. Ma to znaczenie o tyle, że w latach 1914–1918 kontynuowano w zasadzie wcześniej zainicjowane przedsięwzięcia o charakterze pomocowym, intensyfikując je w kierunku ochrony podopiecznych przed głodem (rozdawnictwo
posiłków w kuchniach parafialnych) i zapewnienia im prawidłowej opieki instytucjonalnej. Co istotne, nawet w tak trudnych czasach, w parafialnych placówkach opiekuńczo-edukacyjnych (ochronki i szkoły elementarne) starano się
nie zaniedbywać aspektów wychowawczych i edukacyjnych.
Podstawę badań, których cząstkowe wyniki autorka prezentuje w niniejszym artykule stanowiło głównie czasopiśmiennictwo, poza nim wykorzystano
materiał archiwalny i opracowania. W szkicu pominięto aspekty odnoszące się
do realiów polityczno-społecznych towarzyszących mieszkańcom Łodzi (w tym
społeczności mariawickiej) w okresie I wojny światowej. „Tło wojenne” przedstawiono już w artykule analizującym działalność Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Opieki nad Sierotami, który ukazał się na łamach niniejszego pisma7.

Działalność łódzkich parafii mariawickich przed 1914
rokiem
Życie wspólnot mariawickich od początków istnienia ogniskowało się wokół parafii i kościołów. Parafie stanowiły to środowisko, które z jednej strony
wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu religijnemu swych wiernych, z drugiej
– realizowało potrzeby społeczne w zakresie oświaty, kultury i kwestii socjalMaiawitów, „Mariawita. Pismo Kościoła Staro-Katolickiego” 1965, nr 8, s. 12–13; T.D. Mames,
Szkic do obrazu czasopiśmiennictwa mariawickiego lat 1907–1935 z perspektywy badań nad
praktyką i ideologią oświatową Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, [w:] I. Michalska
i G. Michalski (red.), Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 66.
5
„Kalendarz Maryawicki na rok zwyczajny 1909”, Łódź 1909, s. 176.
6
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., dz. cyt., k. 22–23 Pismo proboszcza ks. J. Miłkowski do DNPB z dn. 20 VII 1916 r.
7
J. Sosnowska, Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami i jego działalność na rzecz
dzieci i młodzieży w latach I wojny światowej, „Wychowanie w Rodzinie”, t. X (2/2014), s. 77–94.
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nych. Kapłani organizujący życie danej wspólnoty parafialnej, poza swą pracą
liturgiczną i sakramentalną, starali się wyjść naprzeciw potrzebom osób ubogich
i na terenie każdej parafii zorganizować instytucje opiekuńczo-wychowawcze
i edukacyjne, jak: ochronki, szkoły czy sale zajęć – dla dzieci i młodzieży oraz
szpitale i przytułki – dla dorosłych.
Łódzkie parafie Mariawitów, jak już nadmieniono, wyodrębniono na kilka
lat przed I wojną światową, w okresie organizowania się niezależnych od Kościoła rzymskokatolickiego mariawickich wspólnot parafialnych8. Był to czas
rewolucji 1905–1907 roku i jednocześnie okres, w którym Mariawici zaczęli
interesować się kwestiami społecznymi, zyskując zwolenników w rejonach
uprzemysłowionych. W wymiarze religijno-społecznym, tworzące się łódzkie
parafie mariawickie obejmowały opieką głównie rodziny robotników fabrycznych i rzemieślników. Dla tej grupy społecznej w bardzo szybkim tempie wznoszono obiekty kościelne i parafialne9.
Pierwszą w Łodzi świątynię mariawicką wzniesiono 1 grudnia 1906 r. przy
ul. Franciszkańskiej 27, ale organizacja parafii nastąpiła już w maju tego roku,
wraz z przybyciem do miasta pierwszego mariawity – ks. Edwarda Marii Serafina Marksa10. Dość szybki wzrost liczby wiernych nowego wyznania spowodował konieczność wynajęcia wówczas „niewielkiej fabryczki” przy ul. Pańskiej
74 (dziś: Żeromskiego) i przeznaczenia jej na tymczasową kaplicę11. Jednak już
w czerwcu 1906 roku zakupiono własną posesję przy ul. Franciszkańskiej i rozpoczęto budowę murowanego kościoła. Otrzymał on, wraz z parafią, nazwę św.
Franciszka z Asyżu12, i został wzniesiony w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Tak
8

Proces ten, jak nadmieniono, rozpoczął się w lutym 1906 roku, kiedy księża mariawici wypowiedzieli posłuszeństwo władzy kościelnej i odłączyli się od Kościoła rzymskokatolickiego.
W odstępie kilku tygodni na mariawityzm przeszło 16 parafii (z obszaru byłego zaboru rosyjskiego) z około 50–60 tys. wiernych. Por.: S. Rybak, Mariawityzm. Studium historyczne, „Lege”, Warszawa 1992, s. 42–43; Z. Jaworski, Mariawicka myśl społeczna w teorii i praktyce,
„Mariawita. Pismo Kościoła Starokatolickiego” 1980, nr 10, s. 8–9.
9
Co robią Maryawici, „Wiadomości” (Dodatek do „Maryawity”) 1907, nr 26, s. 202 (dalej:
„Wiadomości”). W ciągu półrocza (II 1906–VII 1907) wybudowano 16 nowych kościołów
i 8 kaplic, rozpoczęto budowę 7 kościołów, założono 18 kaplic w miastach i 100 kaplic domowych na wsiach, otworzono 10 ochron dla dzieci.
10
Z życia maryawickiego. Łódź. Poświęcenie fundamentów pod nową świątynię mariawicką,
„Wiadomości” 1907, nr 37, s. 292; Z życia maryawickiego. Łódź. Poświęcenie kościoła, „Wiadomości” 1907, nr 50, s. 398. Ks. E. Marks, zanim przystąpił do społeczności mariawitów, był
wikariuszem m.in. w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łodzi. W 1913 roku wrócił na łono
Kościoła rzymskokatolickiego.
11
Co robią Maryawici...., dz. cyt.; K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź wielowyznaniowa.
Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014,
s. 483.
12
Obecnie jest to również parafia i kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu należący do wspólnoty
mariawickiej. W Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 27 znajduje się biskupstwo Diecezji ŁódzkoŚląskiej. Por.: K. Stefański, Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003, s. 61; Tenże, Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta: 1821–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996,
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w organie prasowym Mariawitów starano się przekazać atmosferę towarzyszącą
budowie:
„Zapał wiernych był nieopisany. Robotnicy – po skończeniu pracy w fabryce
– biegli pomagać przy budowie nowego kościoła. Toteż w ciągu dwóch miesięcy dźwignięto z fundamentu i zakończono nową dość obszerną świątynię,
skromną wprawdzie i ubogą, jak ubogimi są ci, co ją budowali, lecz miłą sercu, bo własną pracą, zapałem i ofiarnością wzniesioną”13.

W 1909 roku proboszczem parafii był ks. Leon Maria Andrzej Gołębiowski14.
Kolejna parafia, p.w. Przenajświętszego Sakramentu, została zainicjowana
już 8 września 1907 r., kiedy to odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów
pod nową, murowaną świątynię mariawicką przy ul. Podleśnej 1615. Jej proboszczem został ks. Henryk Maria Fabian Jarzymowski.
Uroczystość poświęcenia fundamentów pod budowę kościoła kolejnej, trzeciej łódzkiej parafii mariawickiej, w której „wzięło udział czterech kapłanów
mariawitów i kilkanaście tysięcy ludu”, miała miejsce 6 września 1908 r. o godz.
16.0016. Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, i jak pisano – „długiej
ostrej zimy” – prace budowlane postępowały, toteż pierwsze nabożeństwo
w nowo postawionej murowanej świątyni p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (dalej: Matki Boskiej NP) przy ul. Nawrot 10417 miało miejsce w kwietniu
1909 roku18. Do tego czasu wspólnota tej parafii gromadziła się w prowizorycznej kaplicy przy ul. Rokicińskiej 13 (obecnie ul. J. Piłsudskiego). Proboszczem
parafii został ks. E. Marks19.
Obok, wznoszonych w wyjątkowym tempie kościołów i kaplic, powoływano do życia – w świetle postanowień „Statutu Parafialnego Mariawickiego”20 –
s. 118–119; M. Budziarek, Łódzki bedeker wyznaniowy, Wydawnictwo Muzeum Historii Łodzi,
Łódź 1998, s. 33–36.
13
Z życia maryawickiego. Łódź. Poświęcenie fundamentów pod nową świątynię mariawicką,
„Wiadomości” 1907, nr 37, s. 292. W uroczystości poświęcenia kościoła brało udział 10 kapłanów.
14
Dane statystyczne [za 1909 r.], „Kalendarz...” [na rok 1910], s. 118.
15
Obecnie jest to świątynia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22.
16
Z życia maryawickiego. Trzeci kościół w Łodzi, „Wiadomości” 1908, nr 87, s. 294.
17
Obecnie jest to świątynia rzymskokatolicka p.w. Świętych. Piotra i Pawła, przy ul. Nawrot 104.
18
Z życia maryawickiego. Łódź. Przeniesienie nabożeństwa do nowego kościoła, „Wiadomości
Maryawickie” 1909, nr 31, s. 246.
19
Instytucje kulturalne..., „Kalendarz...” [na 1911], s. 59; K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź
wielowyznaniowa..., dz. cyt., s. 485.
20
Ustawa Maryawickich Parafii zatwierdzona przez władze carskie w początkach 1909 roku, dawała
wspólnotom parafialnym prawo zakładania wyznaniowych instytucji o charakterze oświatowo-wychowawczym i dydaktycznym, a więc prawo zaspokajania „moralnych, oświatowych i dobroczynnych potrzeb swoich członków”, „Wiadomości Maryawickie” 1909, nr 68, s. 538; „Kalendarz...”
[na 1910], s. 96; T.D. Mames, Praktyka i ideologia oświatowa Kościoła Starokatolickiego Ma-
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instytucje przeznaczone dla dorosłych parafian i dla ich dzieci: biblioteki, czytelnie, „sale wykładowe”, sale zajęć dla dziewcząt i chłopców, szkoły, ochronki,
ale również mieszkania dla rodzin ubogich. Placówki te miały charakter wyznaniowy. Dla społeczności mariawitów były świadectwem troski i opieki ze strony
duchowieństwa oraz krzewienia religii, oświaty i kultury21. Lokowano je w nowo powstających domach parafialnych lub domach ludowych, sytuowanych
najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie świątyń. Tak było również w Łodzi,
gdzie nowe domy parafialne wzniesiono na przełomie lat 1909/1910 w trzech
mariawickich parafiach.
„Ten pośpiech i zapał w budowaniu – jak pisano – tłomaczy się potrzebą,
w jakiej się znajdują mariawici i żywotnością ich sprawy. We wszystkich parafiach pragną zakładać ochrony, szkoły różnego rodzaju, warsztaty – i tylko
brak odpowiedniego pomieszczenia stoi temu na przeszkodzie. Lud marjawicki garnie się do oświaty i kultury, [...] żyje oszczędnie i pracowicie, a stąd urasta w dobrobyt i przedsiębierze tak liczne i tak kosztowne budowle”22.

Budowę domów ludowych zapoczątkowano w połowie 1909 roku. Postawiono wtedy dwa takie obiekty: przy ul. Franciszkańskiej 29 (dom czteropiętrowy w parafii św. Franciszka z Asyżu) i Przędzalnianej 16/18 (dom trzykondygnacyjny w parafii Matki Boskiej NP)23. Warto nadmienić o wyjątkowo socjalnym przeznaczeniu tych obiektów, bowiem w pierwszym z nich zaprojektowano
mieszkania dla 150 rodzin mariawickich24. W 1910 roku w domu przy ul. Franciszkańskiej mieszkało 80 rodzin, natomiast przy ul. Przędzalnianej – 42 rodziny25. Na przełomie lat 1910/1911 w parafii św. Franciszka z Asyżu wzniesiono
jeszcze jeden dom ludowy, przy ul. Smugowej 1026.
Jak nadmieniono, w domach parafialnych lub ludowych miały siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, których
działalność mariawici utożsamiali z upowszechnianiem oświaty i kultury. W ich
organizowaniu wykazywali też „największą energję”, bo, jak utrzymywano:
riawitów (1909–1935), [nieopublikowana praca doktorska napisana na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź 2010, s. 71–72].
21
Innym argumentem, przemawiającym za zakładaniem własnych szkół, była nietolerancja wyznaniowa i dyskryminacja dzieci mariawickich ze strony duchowieństwa i nauczycieli wyznania
rzymskokatolickiego. Por.: Dzieło Miłosierdzia, „Maryawita. Czciciel Przenajświętszego Sakramentu” (dalej: „Maryawita. Czciciel...”) 1909, nr 4, s. 63; Z życia maryawickiego, „Wiadomości Maryawickie” 1910, nr 2, s. 16; Z życia maryawickiego, „Wiadomości Maryawickie”
1912, nr 147, s. 1171; Z. Jaworski, Mariawicka myśl społeczna..., dz. cyt., s. 9.
22
Rok 1909, „Kalendarz...” [na 1910], s. 105.
23
Tuż obok dużych obiektów stawiano budynki mniejsze – oficyny (często po kilka w danej parafii) stanowiące razem kompleks, zwany domem ludowym.
24
Z życia maryawickiego. Domy ludowe w Łodzi, „Wiadomości Maryawickie” 1909, nr 57, s. 454.
25
Domy ludowe. Parcelacja majątków, „Kalendarz...” [na 1911], s. 35–36.
26
Instytucje kulturalne..., „Kalendarz...” [na 1911], s. 77 i 118.
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„[...] oświata, ta istotna potrzeba duszy ludzkiej leży u nas odłogiem”27. Widząc
potrzebę edukacji kompleksowej położono akcent na rozwój ochronek, szkół
elementarnych oraz sal zajęć. Instytucje tego typu zakładano przy kościołach już
od początków organizowania się społeczności mariawickiej. O ile początkowo
placówki te sytuowano w niewielkich, często wynajmowanych, lokalach, to
w krótkim czasie zyskiwały obszerne pomieszczenia dostosowane do wymogów
pedagogicznych i higienicznych28.
Ochronki traktowano jako podstawę wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, bowiem w tej przestrzeni dziecko „[...] od najpierwszej młodości
przyucza się do zamiłowania porządku i nauki”, a ponadto „[...] są one najlepszem przygotowaniem do szkoły, dają podwalinę dobrego wychowania”29.
Pierwszą ochronkę mariawicką (I Ochronka) założono 1 września 1907 r.
przy ul. Franciszkańskiej 27. Wydarzenie to relacjonowano następująco:
„Radość rodziców i dzieci była wielka, dawno już bowiem oczekiwali tej
upragnionej chwili. Ochrona mieści się w osobnej oficynie, wychodzącej na
ulicę. Czystość i porządek uderza oko widza. Na ścianach powywieszano
karty poglądowe i obrazy religijne. Ochrona składa się z trzech sal i salki;
w dwóch poustawiano ławki, trzecia przeznaczona na salę gimnastyczną i rekreacyjną”30.

W 1910 roku placówka zyskała nowe, obszerne lokum w domu ludowym
przy ul. Franciszkańskiej 29. Kolejne instytucje dla dzieci w wieku przedszkolnym założono w 1910 roku w parafiach: przy ul. Podleśnej 16 (II Ochronka)31,
przy ul. Nawrot 104 (III Ochronka) oraz przy nowo utworzonej kaplicy w Chojnach (IV Ochronka)32. W tym samym 1910 roku założono trzy parafialne szkoły
elementarne33 oraz – w każdym domu parafialnym – sale zajęć, w których „[...]
dorastające dziewczęta pobierają naukę szycia, kroju i innych robót kobiecych”34.
27

Instytucje kulturalne..., dz. cyt., s. 51.
„Kalendarz Maryawicki na rok zwyczajny 1914”, Łódź 1914, s. 125.
29
Instytucje kulturalne..., dz. cyt., s. 52.
30
Z życia maryawickiego. Łódź. Otwarcie ochrony, „Wiadomości” 1907, nr 36, s. 285.
31
Instytucje kulturalne..., s. 52. Niektóre źródła podają, że II Ochronkę powołano do życia w 1909
roku i sytuują ją przy ul. Podleśnej 22. W dokumentach z okresu I wojny podaje się też ul. Podleśną 20. Por.: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci gm. mariawickiej w Łodzi
1918–1919, k. 4–5 Ochronki mariawickie. Sprawozdanie dla WDP przy Magistracie m. Łodzi
za miesiąc VI 1918; k. 39–43 Sprawozdanie do Magistratu m. Łodzi w VI 1919.
32
Instytucje kulturalne..., s. 52.
33
Dzieło Miłosierdzia. Kronika Maryawicka, „Maryawita. Czciciel...” 1910, nr 13, s. 207; Rok
1909, „Kalendarz...” [na 1910], s. 106. Nauka odbywała się w języku rosyjskim, ale nieoficjalnie położono akcent na naukę języka polskiego. W 1911 r. mariawici otrzymali pozwolenie na
prowadzenie lekcji w szkołach w języku polskim. A. Gretkowski, Społeczno-charytatywna
działalność Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w I połowie XX wieku, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 2002, nr 4, s. 194.
34
Instytucje kulturalne..., s. 54.
28
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Do wybuchu I wojny światowej działalność wymienionych placówek polegała na zapewnieniu podopiecznym właściwych warunków w zakresie opieki,
wychowania i edukacji, w tym nauki zawodu. Analiza prasy mariawickiej pozwala na wniosek, że doskonale orientowano się w ówczesnych trendach pedagogicznych w odniesieniu, dla przykładu, do celów, zadań i nowych form pracy
w placówkach dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na łamach periodyków odwoływano się do działalności ochronek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności35, ale przytaczano także zagraniczne, głównie europejskie, wzorce
funkcjonowania tego rodzaju instytucji (koncepcja zabawy Fryderyka Fröbla36).
Akcentowano znaczenie zabaw dziecięcych i metody poglądowej w edukacji,
uwrażliwiano na właściwy kierunek wychowawczy, odpowiednie urządzenie
i wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne oraz konieczność posiadania ogródka,
w którym dzieci miały spędzać czas na zabawie, obserwacji przyrody i wykonywaniu drobnych prac hodowlanych i pielęgnacyjnych.
„Ochrona aby mogła funkcjonować prawidłowo – [pisano w 1908 roku –
wtrąc. J.S.] – powinna być urządzona i zaopatrzona odpowiednio. Pierwsza
rzecz sala widna, wesoła i czysta, o dużej ilości powietrza i światła. To warunek konieczny dla zdrowia i rozwoju dziatwy. W sali mają być ustawione wygodne ławki, nie za wysokie i nie za wąskie, podług najnowszego systemu ławek szkolnych. Na ścianach powinny być rozwieszone karty poglądowe – ze
świata zewnętrznego i z produktów pracy ludzkiej (wyroby wełniane, bawełniane, słomiane, przetwory chemiczne). Nadto ochrona powinna być zaopatrzona w przedmioty służące do zabawy dzieci, we wzory robótek, w narzędzia do uprawiania zagonków, modele narzędzi gospodarskich, rzemieślniczych, fabrycznych – aby dziecko sposobem poglądowym wniknąć mogło we
wszystkie dziedziny życia ludzkiego”37.

Takim wymogom przed 1914 rokiem zamierzały sprostać ochronki mariawickie w Łodzi. Trudno jednak ustalić liczbę ich wychowanków. Źródła czasopiśmiennicze podają, że w 1909 roku do I Ochronki uczęszczało 150 dzieci38.
35

Pierwszą ochronkę Towarzystwo otworzyło w 1838 roku. Zob.: H. Markiewiczowa, Działalność
opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, s. 147;
E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie w XIX wieku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 1999, s. 86. Ta autorka podaje rok 1839.
36
Wychowanie, „Wiadomości” 1907, nr 14, s. 106–107; Ochrona. Cz. I, „Wiadomości” 1908,
nr 38, s. 297–299; Ochrona. Cz. II, „Wiadomości” 1908, nr 39, s. 305–306; Ochrona. Cz. III,
„Wiadomości” 1908, nr 40, s. 313–314; W. Bobrowska-Nowak, Zarys dziejów wychowania
przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 123–127.
37
Ochrona. Cz. III..., dz. cyt., s. 314. Autorstwo tekstów poświęconych oświacie, zwłaszcza do
1914 roku, jest trudne do ustalenia. Uważa się, że autorami byli duchowni. Teksty mogli pisać
m.in.: abp M.M. Kowalski, bp M.J. Próchniewski, arcykapłanka M.I. Witucka-Kowalska, s. M. Kopystyńska. Zob.: T.D. Mames, Szkic do obrazu..., dz. cyt., s. 68.
38
Dane statystyczne [za 1909 r.], „Kalendarz...” [na 1910], s. 118.
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Opieka nad dziećmi w parafialnych wspólnotach
mariawickich w latach 1914–1918
Bezpośrednio po wybuchu I wojny światowej łódzkie duchowieństwo mariawickie włączyło się w akcje pomocowe organizowane na terenie poszczególnych parafii. Jak donosiła „Nowa Gazeta Łódzka”, już z początkiem września
1914 roku obywatelski komitet utworzył oddzielną sekcję (dzielnicę) niosącą
pomoc Mariawitom „pozostającym bez chleba”39. Przewodniczył jej ks. Henryk
Jarzymowski, który kwalifikował rodziny do otrzymywania wsparć pieniężnych
lub do wyjazdu na wieś w poszukiwaniu pracy.
Na szerszą skalę organizowano dożywianie dla dorosłych i dzieci, posiłki
przygotowywano i wydawano we własnych kuchniach urządzanych na terenie
poszczególnych parafii. W lipcu 1915 roku zarząd Parafii Mariawickiej przy ul.
Franciszkańskiej 27 prowadził dwie takie kuchnie, które w okresie półrocza
(1 X 1914–1 IV 1915) wydały 35 082 obiady, w tym 9 096 bezpłatnie. W ciągu
tylko trzech kolejnych miesięcy (IV–VI 1915) ich liczba wyniosła 32 057
(w tym 7 979 posiłków bezpłatnych)40. Jesienią tego roku kuchnie posiadała już
każda parafia mariawicka. I tak, w okresie od 15 do 23 listopada 1915 r., w trzech
mariawickich kuchniach ludowych wydano ogółem 18808 obiadów, w tym 17 363
posiłków, za które korzystający z dożywiania uiścili opłatę oraz 1445 obiadów
bezpłatnych41.
Instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci powołane
jeszcze przed I wojną światową, w czasie jej trwania kontynuowały swoją misję,
jednak zintensyfikowały swoje działania w kierunku zapewnienia podopiecznym
posiłków, odzieży i obuwia.
Na przełomie 1914/1915 Mariawici posiadali trzy jednoklasowe szkoły
miejskie (z kilkoma oddziałami), w których zatrudniano po jednym nauczycielu,
a uczyło się w nich ogółem 221 dzieci. Szkoły mieściły się w budynkach parafialnych: „Łódzka miejska nr 1 Maryawicka ogólna jednoklasowa szkoła” działała przy ul. Franciszkańskiej 27 (nauczyciel – Horbatowski), „Łódzka miejska
nr 2 Maryawicka ogólna jednoklasowa szkoła” – przy ul. Przędzalnianej 18 (nauczycielka M. Łopatowska), „Łódzka miejska nr 3 Maryawicka ogólna jedno39

Zapomogi Komitetu Obywatelskiego dla mariawitów, „Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 202, s. 3
(3 IX). Na przełomie VIII i IX 1914 r. zapomogi otrzymało 800 rodzin, 100 rodzin wyjechało na
wieś do prac polowych.
40
APŁ, GKO w Łodzi, sygn. 95: Korespondencja „Różnych” do Komitetu Tanich i Bezpłatnych
Kuchen (1 VI – 12 IX 1915), k. 153 Pismo ks. H. Jarzymowskiego do Zarządu Sekcji Tanich
Kuchni GKO z dn. 10 VII 1915 r.
41
Z gminy maryawickiej, „Gazeta Łódzka” 1915, nr 311, s. 3 (23 XI). W kuchniach: przy ul. Franciszkańskiej 29 wydano 11 635 obiadów płatnych i 812 bezpłatnych, przy ul. Nawrot 104 –
obiadów płatnych 2 169 płatnych i bezpłatnych 300 bezpłatnych, przy ul. Podleśnej 16 – odpowiednio: 3 559 i 333. Wydatkowano na ten cel 1 060,20 rubli, zebrano za obiady płatne 520,48
rb. Zob. też: Z kuchen ludowych, „Gazeta Łódzka” 1915, nr 341, s. 3, (23 XII).
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klasowa szkoła” mieściła się przy ul. Podleśnej 16 (siostra zakonna M. Krzyżanowska)42. Uczniowie rekrutowali się ze społeczności mariawitów, ale do
Szkoły nr 2 uczęszczało 20 wychowanków wyznania rzymskokatolickiego.
Dzieci ze szkół mariawickich spożywały początkowo obiady w uruchomionych w mieście kuchniach należących do stowarzyszeń robotniczych, ale na
wniosek ks. Jarzymowskiego, od połowy 1915 roku obiady te, refundowane
w całości przez Sekcję Szkolną Magistratu m. Łodzi, wydawano dzieciom we
własnych parafialnych kuchniach mariawickich43.
O trudnym wówczas położeniu materialnym uczniów szkół mariawickich
dowiadujemy się z listu samego biskupa mariawitów – ks. Gołębiowskiego,
skierowanego do łódzkich władz szkolnych. Zimą 1915 roku prosił on o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 rb na zakup ciepłej odzieży i obuwia oraz o stałą zapomogę na dożywianie najbiedniejszych uczniów.
„Dziecko – pisał do Delegacji Szkolnej – przychodzi do szkoły głodne, nieobute, nieubrane, skutkiem czego nie może należycie korzystać z nauki mu
udzielanej, ani rozwijać się etycznie. Na 276 dzieci, które obecnie uczęszczają
do szkół maryawickich, 40 jadają raz na dzień, 189 jedzą 2 razy na dzień,
a zaledwie 47 dzieci odżywia się jako tako normalnie. Z tej liczby 140 dzieci
nie mają dostatecznego ubrania, niektóre wprost odziane są łachmanami, zaś
178 dzieci nie ma obuwia”44.

Nie odnaleziono informacji czy wspólnocie mariawickiej takiej pomocy
wówczas udzielono.
Stosunkowo najwięcej informacji na temat opieki Mariawitów nad dziećmi
w latach 1914–1918 uzyskać można analizując dokumenty źródłowe dotyczące
ochronek45 działających w poszczególnych parafiach mariawickich. Ich liczba
w badanym okresie była różna. Kalendarz na rok 1914 podaje, że trzy ochronki
mariawickie mieściły się przy ulicach: Franciszkańskiej 29, Podleśnej 16 i Przędzalnianej 18 (w domu ludowym)46. Jednak w początkowym okresie wojny,
z uwagi na trudności finansowe, jedna z ochronek musiała zostać zamknięta47.
42

W ramach jednej klasy każda szkoła posiadała cztery oddziały: wstępny, I, II i III.
Jeden obiad kosztował wówczas 5 kopiejek. Do Sekcji Szkolnej wnioskowano o refundację 100
obiadów.
44
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 8–9, Pismo do Delegacji Szkolnej przy Magistracie m. Łodzi z dn. 1 XII 1915 r.
45
W dokumentacji używa się zamiennie określeń: ochronki, ochrony, przytułki.
46
„Czas”. Kalendarz na rok 1914, Łódź 1913, s. 16.
47
W jednym z pism kierowanych przez Zarząd Ochronek do KNPB czytamy: „[...] Gdybyśmy
mieli środki po temu, to liczbę zakładów dla dzieci moglibyśmy podwoić, gdyż mariawici rozrzuceni są po całem mieście, a głównie na jego krańcach, nie wszyscy mogą swe dzieci do istniejących przytułków przysyłać. Ale niestety mariawici łódzcy, są to prawie wyłącznie robotnicy fabryczni i wyrobnicy, którzy obecnie niczem nie mogą dopomódz zarządom parafialnym do
utrzymania tych pożytecznych zakładów, tak że dla braku środków zmuszeni byliśmy już jeden
43
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Z pisma do Delegacji NPB z listopada 1915 roku wynika, że łódzka wspólnota
mariawicka prowadziła wtedy dwie ochronki: w parafiach przy ul. Franciszkańskiej 27 i Nawrot 10448. Ale już w lutym 1916 roku ponownie prowadzono trzy
instytucje – przy kościołach na ulicach: Franciszkańskiej 27, Podleśnej 16 i Nawrot 10449. Taki stan utrzymał się do końca 1918 roku. Z materiałów źródłowych wynika, że najlepszymi warunkami lokalowymi dysponował budynek przy
ul. Franciszkańskiej 29, posiadający oświetlenie elektryczne i kanalizację.
Wszystkie trzy budynki, w których mieściły się ochronki ogrzewano za pomocą
pieców50. W kilku lokalach znajdowały się mieszkania dla personelu pomocniczego.
W czasie I wojny wszystkie ochronki traktowano organizacyjnie jako całość, toteż w dokumentacji posługiwano się wspólną nazwą: „ochrony mariawickie”. Nie posiadały one statutów, ale powiązane ideowo z życiem i działalnością poszczególnych parafii realizowały cele swoich wspólnot religijnych
(zgodnie ze wspomnianym „Statutem Parafialnym”). Ochronki mariawickie
miały zatem wspólny zarząd, który czuwał nad ich działalnością organizacyjną
i pedagogiczną, ale także pośredniczył w kontaktach z przedstawicielami władz
miasta, głównie w kwestiach pozyskiwania środków finansowych. W 1916 roku
prezesem zarządu Ochron Mariawickich i dyrektorem tych placówek był biskup
Gołębiowski. W latach 1917–1918 funkcję zarządzającej ochronkami pełniła
siostra zakonna Maria Izabella Barczewska – przełożona łódzkiego domu Zgromadzenia Sióstr Mariawitek51.
Personel pedagogiczny instytucji stanowiły siostry mariawitki, które wraz
z osobami pomagającymi w bezpośredniej opiece nad dziećmi pracowały nieodpłatnie (otrzymywały całodzienne wyżywienie). Osobom świeckim zapewniano
ponadto mieszkanie w budynkach, gdzie mieściły się ochronki. W czerwcu 1918
roku w każdej placówce zatrudniano ochroniarkę, jej „pomocnicę”, kucharkę
i stróża52. Wszystkie ochroniarki ukończyły specjalistyczne kursy ochroniarskie
w Warszawie i Felicjanowie. Nie odnaleziono danych personalnych osób pracujących w tych instytucjach w latach I wojny, dokumentacja archiwalna z tego
okresu podaje jedynie informacje odnoszące się do pierwszej połowy 1919 roku53. Dość skomplikowane, ze względu na luki informacyjne, jest ustalenie liprzytułek zamknąć”. APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 18 i 20, Pismo bpa L.M.A.
Gołębiowskiego do KNPB z dn. 4 II 1916 r.
48
Tamże, k. 5 Pismo ks. H. Jarzymowskiego do DNPB z dn. 9 XI 1915; por. też k. 11.
49
Tamże, k. 18 i 20, Pismo bpa A. Gołębiowskiego..., dz. cyt.
50
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci..., k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu...
51
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 26, 30. M.I. Barczewska zmarła 12 XII 1918 r.
52
Tamże, k. 4–5 Ochronki mariawickie. Sprawozdanie dla WDP... za VI 1918 r.
53
Np. w I Ochronce zatrudniano: ochroniarkę s. Bronisławę Amelię Strzelecką, lat 23 (z ukończoną 6-klasową szkołą prywatną w Warszawie i kursem dla ochroniarek, posiadającą 2-letnią
praktykę pedagogiczną) oraz jej „pomocnicę” – s. Władysławę K. Ślebocką, l. 20 (ukończyła
szkołę powszechną, posiadała wykształcenie domowe i ukończony kurs dla ochroniarek, odbyła
4-letnią praktykę). Tamże, k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu..., dz. cyt.
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czebności dzieci uczęszczających do ochronek. W lutym i lipcu 1916 roku było
ich około 300, natomiast w styczniu 1918 roku – 210, w czerwcu tego roku –
228 (112 dziewczynek i 116 chłopców), a na koniec wojny – w listopadzie –
ponownie 210 (odpowiednio: 127 i 83)54. Podopieczni instytucji to głównie
dzieci posiadające obydwoje rodziców lub półsieroty, dzieci osieroconych było
niewiele55.
Nadrzędnym zadaniem ochronek mariawickich była opieka, „religijno-moralne” wychowanie oraz wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 7
lat). Pomoc adresowano do dzieci wywodzących się ze wspólnoty mariawickiej56, głównie z ubogich rodzin robotników fabrycznych i rzemieślników, gdyż
jak pisano, to właśnie „z nich składają się łódzkie parafie mariawickie”57.
W czasie wojny szczególną uwagę zwracano na aspekt opiekuńczy ochronek,
bowiem:
„[...] pozbawione opieki dzieci maryawickie częstokroć marnieją, bo albo giną
z głodu, albo idą na żebraninę, a w najlepszym razie – obdarte i bose siedzą
w domu, nie mogąc korzystać z dobroczynności publicznej”58.

Dzieciom uczęszczającym do tych placówek starano się zapewnić ciepły
posiłek i ubranie, bowiem pożywienie i odzież były w tym okresie najbardziej
potrzebne. Brak odpowiedniego obuwia zimą miał bezpośrednie przełożenie na
frekwencję w ochronkach, wychowankowie nie posiadający butów i odzieży nie
przychodzili do ochronek.
Posiłki – śniadanie i obiad, dzieci zdrowe spożywały na miejscu, chorym dawano do domu. Na początku 1918 roku jeden i drugi posiłek składał się z litra
zupy: krupniku, kapuśniaku, zacierek, barszczu, natomiast na przełomie
1918/1919 roku na śniadanie dzieci spożywały chleb, kawę mleczną, herbatę bądź
kakao, a na obiad zupę z jarzyną lub mięsem59. Personel pracujący w ochronkach
korzystał ze wspólnej kuchni z dziećmi. Jeśli chodzi o obiady, to sprzedawano je
lub dawano bezpłatnie również uczniom i dorosłym z obrębu parafii. W czerwcu
54

APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 18, 20, 46; sygn. 18463: Przytułek dla dzieci...,
k. 4–5, 14–15.
55
W czerwcu 1919 r. na ogólną liczbę 291 dzieci (159 dziewcząt i 132 chłopców) było tylko
8 sierot (6 dziewczynek i 2 chłopców); półsierot 47 (odpowiednio: 22 i 25), natomiast dzieci
mających rodziców 236 (131 i 105). Co istotne, wykazano, że do ochronek uczęszczało 13 dzieci w wieku 1–3 lat (9 i 4). Pozostałe były w wieku przedszkolnym. APŁ, AmŁ, WOS, sygn.
18463: Przytułek dla dzieci..., k. 44 Ochrony Maryawickie, 10 VI 1919 r.
56
W dokumencie z 1919 roku napisano, że do ochronek na prośbę rodziców przyjmuje się również
dzieci innych wyznań, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. APŁ, AmŁ, WOS, sygn.
18463: Przytułek dla dzieci..., k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu..., dz. cyt.
57
Tamże.
58
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 18 i 20 Pismo bpa L.M.A. Gołębiowskiego do
DNPB z dn. 4 II 1916 r.
59
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci, k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu...,
dz. cyt.
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1918 roku wydano ogółem: 1 500 śniadań i obiadów, z tego: dzieciom szkolnym
797 obiadów, dorosłym 6 885 (za opłatą) i 1 397 bezpłatnie60. Warto nadmienić,
że okazją do zaopatrzenia dzieci w ciepłą odzież, obuwie i pożywniejsze jedzenie
(np. bułka i kakao) były katolickie święta, głównie: Boże Narodzenie.
Oprócz troski o materialny byt dzieci z ochronek mariawickich starano się
również, pomimo warunków wojennych, o odpowiedni przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Już przed 1914 rokiem w pismach adresowanych
do członków wspólnoty formułowano tezy o randze tych instytucji dziecięcych.
„Najważniejsze jest wytyczenie celu [pisano – wtrąc. J.S.] a cel jest podwójny:
wychowawczy i naukowy. Pod względem wychowawczym ochrona ma zaszczepić w sercu dziecka wszystkie wzniosłe ideały i uczucia, ma dopomagać
do rozwoju szlachetnych stron duszy ludzkiej – a do zaniku ciemnych. Cnoty,
które ochrona powinna zaszczepić w dzieciach to: miłość i poświęcenie dla
bliźnich, wdzięczność za doznane dobrodziejstwa, nienawiść złego, litość nad
niedolą ludzką, zamiłowanie pracy, porządku, ładu, poczucie obowiązku, posłuszeństwo, cierpliwość, szczerość, prostota. [...] Drugim celem ochrony jest
nauka dziecka. Ochrona jest wstępem do szkoły. Nie uczy ona czytać, pisać,
rachować; nie prowadzi systematycznych wykładów nauk – gdy umysł dziatwy tak młodej nie jest jeszcze do tego przygotowany. Natomiast daje dziecku
w formie przystępnej i łatwej pierwsze wiadomości tego wszystkiego, co potem będzie przedmiotem systematycznej jego nauki w szkole”61.

Ochronki czynne były od godz. 8.00 do 14.00. W ostatnim roku wojny
obowiązywał następujący rozkład dnia: godz. 8.00–9.00: mycie i ubieranie dzieci, śniadanie; 9.00–9.20: pacierz, pieśń religijna; 9.20–10.00: pogadanka; 10.10–
10.30: nauka wierszy; 10.30–11.00: marsze i zabawy, 11.00: pogadanka, gimnastyka; 12.00: obiad, pauza; 13.00: pogadanka; 13.30–14.00: roboty ręczne, rysunki, zabawy62.
Podobnie, jak przed wojną, w pracy z dziećmi stosowano elementy systemu
pedagogicznego Fröbla oraz metodę poglądową i pogadanki (oprócz religijnych,
także: krajoznawcze, historyczne, obyczajowe, higieniczne), których przedmiotem mogły być „pory roku, przedmioty świata zewnętrznego: słońce, księżyc,
gwiazdy; zwierzęta – domowe i dzikie; ptaki, płazy, owady; rośliny, kwiaty,
zboża, drzewa”63. Nie umniejszano roli zabawy, która codziennie miała swoje
miejsce w planie dnia. Podkreślano znaczenie zabaw towarzyskich, bowiem
„przez nie zacieśnia się węzeł wzajemnej miłości między dziećmi i urabiają się
charaktery”, ale i „zabaw pouczających” – dzisiejszych zajęć, które wówczas
60

Tamże, k. 4–5, Ochronki mariawickie. Sprawozdanie dla WDP... za VI 1918.
Ochrona. Cz. II, „Wiadomości” 1908, nr 39, s. 305.
62
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci..., k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu..., dz. cyt.
63
Ochrona. Cz. II..., dz. cyt.
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obejmowały: „ustawianie” klocków, lepienie z gliny, przeplatanki z papieru
i słomy, wyszywanki na tekturze, „roboty z paciorków i grochu”, robótki ze
sznurka, z „patyków” (trzciny) i rafii, szydełkowanie oraz szycie fartuszków64.
Pomimo kłopotów finansowych, ochronki wyposażano w pomoce dydaktyczne
do zabaw i zajęć typu: liczydła, maszynki do ołówków, busole, portret Tadeusza
Kościuszki, brystol, wycinanki, a także w podręczniki czy książki autorstwa
Or-Ot (Artura Oppmana)65.
Przy wszystkich ochronach znajdowały się place zabaw i ogródki, które postrzegano jako jeden ze środków wychowawczych, łączących przekazywane
dzieciom wiadomości teoretyczne z praktycznymi.
„Ogród – [twierdzono już w 1908 roku – wtrąc. J.S.] – odpowiada naturze
dziecka, które tęskni do przyrody, do powietrza i światła, do drzew, kwiatów
i owoców. Zabawa w ogrodzie rozwija siły fizyczne dziecka i znakomicie dopomaga do wzrostu sił moralnych i umysłowych. Obcowanie z naturą, obserwowanie wzrostu i rozwoju roślin i płodów ziemi – zachęca dziecko do pracy,
napełnia je radością z osiągniętych plonów, zajmuje i pobudza do czynu”66.

W odróżnieniu od ochronek prowadzonych w latach I wojny przez inne
łódzkie wspólnoty wyznaniowe, placówki mariawickie nie zapewniały opieki
lekarskiej. W sprawozdaniu za 1918 rok odnotowano tylko liczbę zachorowań,
i była to głównie grypa zwana wtedy „hiszpanką” (203 przypadki), ale także
odra i świerzb67. Dzieciom nie organizowano też cotygodniowych kąpieli.
Trudności finansowe, z jakimi w latach I wojny przyszło zmagać się Zarządowi Ochronek Mariawickich miały podobny charakter jak w przypadku pozostałych tego rodzaju placówek opieki nad dziećmi w mieście. Pieniędzy brakowało, głównie na dożywianie i wyposażenie dzieci w podstawowe artykuły typu:
odzież i obuwie, a takiej pomocy zamierzano udzielać podopiecznym wywodzącym się z bardzo ubogich rodzin mariawickich. Warto zaznaczyć, że wszystkie
ochronki mariawickie prowadziły swą działalność nieodpłatnie.
O przydzielenie dodatkowych środków pieniężnych zabiegano u władz
okupacyjnych już z początkiem wojny. W styczniu 1916 roku na rzecz dwóch
ochronek wypłacono Zarządowi 70 rubli, jednak w projekcie budżetu miejskiego
na rok 1916/1917 nie uwzględniono żadnej formy pomocy dla tych instytucji.
Decyzja przedstawicieli DNPB spotkała się z ostrym sprzeciwem bpa Gołębiowskiego, który w odnośnym piśmie ubolewał nad kondycją finansową swoich
parafii oraz decyzją władz, prosząc jednocześnie o jej cofnięcie, i wyznaczenie
64

Tamże, s. 306.
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 38–39, Wyciąg z księgi rachunkowej ochron
maryawickich od 1 kwietnia do 31 grudnia 1917 r.
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Ochrona. Cz. III, „Wiadomości” 1908, nr 40, s. 313.
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APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci..., k. 39–43, Sprawozdanie do Magistratu..., dz. cyt.
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zapomogi w kwocie 10 tys. marek68. Administracja miejska, po rozpoznaniu
stanu liczebnego wspólnoty mariawickiej i oszacowaniu potrzeb w odniesieniu
do innych tego typu placówek opieki nad dziećmi w mieście, w lipcu 1916 roku
zadecydowała o przyznaniu Zarządowi Ochronek 3 tys. marek69. W kolejnym
roku budżetowym (1917/1918) instytucje otrzymały 4 500 mk70, a w następnym
– 6 tys. mk (wypłacane jednak w sposób nieregularny)71.
Na dochody ochronek składały się subsydia Magistratu m. Łodzi, składki
łódzkich i wiejskich parafii mariawickich oraz ofiary Zgromadzenia Sióstr Mariawitek72. Przyznanie miejskiej rocznej zapomogi nie oznaczało regularnej, comiesięcznej wypłaty. Zarząd ochronek niejednokrotnie zmuszony był w tej sprawie
interweniować w Magistracie. Na przykład w lipcu 1917 roku wnioskowano o przekazanie części subwencji za kwiecień, maj, czerwiec i lipiec73, a pod koniec tego
roku, w związku z nadciągającą zimą i koniecznością „[...] poczynienia potrzebnych
dla wyżywienia naszej dziatwy zakupów” – za kolejne miesiące74.
Poza tym interweniowano w kwestii uzyskania dodatkowych pieniędzy na
organizację letniego wypoczynku czy zakup obuwia dla dzieci. O ile pierwsza
z próśb nie została w 1917 roku rozpatrzona pozytywnie75, o tyle druga wywołała odzew pomyślny, ale dopiero po zweryfikowaniu przez przewodniczącego
komisji rewizyjnej Magistratu m. Łodzi – E. Jezierskiego, stanu ochronek i pra68

Biskup przytaczał konkretne kwoty, które DNPB wyznaczyła instytucjom filantropijnym. „Położenie marjawitów, – uzasadniał – którzy wszak są obywatelami miasta, a jako najbiedniejsi,
na większą zasługują opiekę, jest tym przykrzejsze, że w budżecie miejskim Delegacyi Niesienia Pomocy Biednym na rok bieżący [1916/1917] nie wyznaczono dla dobroczynnych zakładów
mariawickich żadnej zapomogi, gdy tymczasem inne wyznania na podobne cele hojnie zostały
przez miasto obdarowane...”. APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 18 i 20, Pismo bpa
L.M.A. Gołębiowskiego..., dz. cyt.
69
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 24, Wyciąg z protokołu posiedzenia DNPB
z 25 VII 1916 r.; Wyciąg z protokołu posiedzenia Magistratu w dn. 31 VII 1916.
70
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18206: Wohltätigkeit – organisationen 1915–1918, k. 265, Wyciąg
z budżetu na rok 1917/1918, Wydział Niesienia Pomocy Biednym. Zapomogi dla instytucji dobroczynnych.
71
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18463: Przytułek dla dzieci..., k. 1, Subsydium na rok budżetowy
1918/1919.
72
W styczniu 1918 roku ofiarę na cele ochronek w kwocie 450 mk złożyło 99 sióstr i był to jedyny dochód w tym miesiącu. APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 46, Sprawozdanie
ochronek maryawickich za styczeń i luty 1918 r.
73
Tamże, k. 28, Pismo Zarządu Ochron Mariawickich do DNPB z dn. 12 VII 1917 r. Uchwałą
DNPB z dnia 24 VII 1917 postanowiono przekazać tysiąc marek. Tamże, k. 29.
74
Tamże, k. 37, Pismo bpa L.M.A. Gołębiowskiego do DNPB z dn. 23 X 1917 r.; k. 41, Wyciąg
z protokołu posiedzenia DNPB z dn. 23 X 1917.
75
O udzielenie jednorazowej zapomogi „w wysokości, jaką Delegacja [NPB] uzna za odpowiednią” zwrócił się latem 1917 r. bp L.M.A. Gołębiowski. Zarząd Ochronek zamierzał wysłać dzieci na letni wypoczynek na wieś. Prośbie omówiono, gdyż „budżet D.N.P.B. na rok bieżący
[1917/1918] nie przewiduje środków na kolonje letnie dla dzieci”. Sugerowano skorzystanie
z pomocy Sekcji „Wieś dla dzieci” (działającej pod patronatem RGO), która takie akcje organizowała. Tamże, k. 26 i 27, Wyciąg z protokołu posiedzenia DNPB z dn. 12 VI 1917 r.
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widłowości opieki nad dziećmi76. Kontrola przeprowadzona w styczniu 1918
roku wykazała, że „urządzenia utrzymane są w najlepszym porządku”, natomiast
co do dzieci – ich „wygląd” oceniono jako „dobry”, ale:
„[...] należy sprawić im trepki, bo wtedy wszystkie chętnie przyjdą do ochronki, bardzo o to zabiegają siostry, które za pożyczone pieniądze już część trepków sami kupili”77.

Tak więc ochronki otrzymały 800 mk. Prawidłową działalność ochronek
w sferze organizacji opieki nad dziećmi dostrzegła „Komisja dla Wizytacji Zakładów Dobroczynnych”, na jej wniosek, „[...] ze względu na ekonomiczne
prowadzenie i dbałość o rozwój umysłowy dzieci”, uchwałą podjętą przez WDP
podniosła to subsydium z 6 000 na 12 000 mk78.
Najwięcej pieniędzy przeznaczano w ochronkach na dożywianie dzieci,
utrzymanie personelu oraz ogrzewanie i oświetlenie pomieszczeń. W odróżnieniu od placówek innych wyznań, nie ponoszono kosztów komornego za lokal,
wynagrodzeń personelu czy opieki lekarskiej, co nie zabezpieczało instytucji
mariawickich przed deficytami. W 1917 roku wyniósł on 4 117,42 mk, rok później – 4 146,25, ale pokrywano je z funduszy parafialnych. Dzienny koszt
utrzymania jednego dziecka w marcu 1918 roku wynosił 18 fenigów, wyżywienie jednego wychowanka, w czerwcu tego roku, kosztowało 27 fenigów79.

***
Kościół mariawicki w Łodzi, przed i w czasie I wojny, należał do jednych
z najbardziej dynamicznych wspólnot religijnych w mieście. O niezwykłej żywotności tej społeczności świadczyły: powołanie i rozwój sieci parafialnej, budowa trzech świątyń oraz kilkunastu obiektów na terenie parafii, w których
znalazły siedzibę instytucje społeczne (w tym ochronki dla dzieci). Wojna zmieniła status materialny parafii i utrudniła działalność opiekuńczą, ale nie wyeliminowała dotychczasowych form pomocy, co więcej, udoskonaliła je przez zorganizowanie na terenie parafii kuchni wydających ciepłe posiłki. Trudności finansowe, z jakimi zmagały się w czasie I wojny ochronki mariawickie nie przeszkodziły zarządowi w realizowaniu misji podjętej dla dobra dziecka i jego rodziny. Jak wskazują dokumenty źródłowe, działalność opiekuńczo-wychowawczą, ale i edukacyjną realizowano na dobrym poziomie. Przedwojenny zryw,
76

Z prośbą do DNPB o przydzielenie 800 mk na zakup 200 par „trepów dla ubogiej dziatwy”,
w grudniu 1917 roku, zwróciła się s. M.I. Barczewska. Tamże, k. 30, Pismo przełożonej Sióstr
Mariawitek w Łodzi – s. M. Barczewskiej do DNPB z dn. 15 XII 1917. Por. też: k. 34, Wyciąg
z protokołu posiedzenia WDP z dn. 2 I 1918 r.
77
Tamże, k. 35, Relacja E. Jezierskiego do WDP z 9 I 1918 r.
78
Tamże, k. 2, Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla Wizytacji Zakładów Dobroczynnych
w dn. 21 VII 1919; uchwała WDP z 29 VII 1919 r.
79
APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18428: Ochrony..., k. 45; sygn. 18463: Przytułek dla dzieci..., k. 4–5.
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zapał i aktywność towarzyszące działalności duszpasterskiej i społecznej łódzkiej wspólnoty mariawickiej nie straciły impetu także w latach 1914–1918.
Opieka udzielana wychowankom w trzech ochronkach na terenie poszczególnych parafii była wyrazem troski o los dziecka, które samodzielnie nie było
w stanie zapewnić sobie warunków do egzystencji.
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Zdrowie a jakość życia dziecka w domu rodzinnym,
w okresie międzywojennym
Health hazards versus quality of life of the children in the family
environment in Poland between the wars

Streszczenie
Podjęte w artykule rozważania mają na celu przybliżenie ważnych z punktu widzenia pedagogicznego, jak również społecznego, problemów związanych z zagrożeniami
zdrowia dzieci w rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza okresu II Rzeczypospolitej, kiedy trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna nie sprzyjała prawidłowemu rozwojowi opieki nad
najmłodszymi. W wielu przypadkach położenie materialne determinowało w znacznej
mierze stosunek do problemów związanych ze zdrowiem.
Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa, nieodpowiednie pożywienie czy brak właściwego ubrania, często niedostosowanego do pory roku, stwarzały wiele zagrożeń dla
zdrowia. Należy jednak pamiętać, że te niepokojące zjawiska, zachodzące w wielu rodzinach, zwłaszcza tych najbiedniejszych, były konsekwencją nie tylko zmian ekonomicznych, ale także kulturowych. Stopień wykształcenia rodziców warunkował zasób
wiedzy i świadomość czynników zagrażających zdrowiu. Podobnie jak tradycjonalizm
rodziny, który odgrywał bardzo duże znaczenie w kształtowaniu wielu nawyków, również i kultury zdrowotnej. Często zachowania te przenoszone były z pokolenia na pokolenie. To niewątpliwie odzwierciedlało ogólny poziom życia rodzin. Brak elementar∗
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nej wiedzy, świadomości społecznej, kultury osobistej i higieny, sprowadzały życie ich
członków do wegetacji. Zaniedbywanie zdrowia dziecka w rodzinie stanowiło poważną
barierę w jego rozwoju.
W konsekwencji rzutowało to na dalsze jego życie. Co prawda, obowiązek opieki
nad dziećmi spoczywał również na Państwie, ale podejmowane działania na rzecz podniesienia poziomu higieny zapobiegawczej, zwłaszcza przeciwko chorobom społecznym, były niewystarczające. Wszystkie te czynniki miały niewątpliwie wpływ na niezbyt dobrą jakość życia wielu ówczesnych rodzin, a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków.
Słowa kluczowe: zdrowie, rodzina, dziecko, II Rzeczpospolita.

Abstract
The paper aims at examining the problems of health hazards for the children in the
family environment, which are of colossal importance from pedagogical and social perspectives. It mainly concerns the period of the Second Republic in the economic and
political conditions unfavourable to support proper development in the care of the
youngest. In many cases the financial situation determined health awareness. Poor
housing, unsuitable food or a shortage of proper clothing, often unsuited for the season,
created many health hazards.
It should be noted, though, that those disquieting occurrences originated not only
from cultural but also economic changes in the families, particularly the poor ones. The
level of parental education determined both knowledge and awareness concerning
health hazards. Similarly, family traditionalism was largely responsible for developing
several health habits and the health culture. Such behaviours were often passed on from
generation to generation. Undoubtedly, it reflected the general living standards of the
families. Peoples’ lives went down to mere vegetation due to the absence of elementary
knowledge, social awareness, personal hygiene and culture. Neglecting children’s
health was a serious impediment to their development. It influenced their further progress. Truth to tell, the state was also responsible for child care, yet the measures undertaken to improve preventive hygiene, in particular in the case of social diseases, were
insufficient. All these factors had undoubtedly influenced the poor quality of life of
many families, in particular the young generation of Poles.
Keywords: health, family, child, The Second Republic.

Dzieciństwo jest szczególnie ważnym okresem w życiu człowieka. To wtedy kształtują się predyspozycje osobowościowe. Wówczas dziecko zdobywa
podstawowe zasoby, z których będzie korzystało przez całe swoje życie. Jest to
również czas, kiedy jest ono w szczególny sposób zależne od swoich dorosłych
opiekunów, których obowiązkiem jest zaspokajać różnorodne jego potrzeby:
fizjologiczne, psychiczne, społeczne oraz ogólnie rozumiane potrzeby rozwojo-
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we. Postulaty te znalazły już swoje odzwierciedlenie w Deklaracji Praw Dziecka, przyjętej na Kongresie Genewskim w 1923 roku, która określiła prawo każdego dziecka, bez względu na jego status społeczny i narodowościowy, do opieki i godnego życia. Dlatego też, w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
w odrodzonym państwie polskim, zwrócono szczególną uwagę na los najmłodszych.
Należy pamiętać, że Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie
była jednolitym i spójnym państwem, co powodowało, że borykała się z wieloma problemami natury społeczno-gospodarczej jak i kulturalno-oświatowej.
Niedorozwój ekonomiczny kraju oraz brak stabilizacji gospodarczej w tym okresie niekorzystnie wpływał na nastroje społeczne, co powodowało, że tysiące
rodzin polskich żyło w skrajnym ubóstwie, któremu towarzyszyła nędza, głód,
choroby zakaźne. Sytuacja życiowa dziecka w tym okresie była wypadkową
tych wszystkich czynników.
Warunki bytowe najmłodszych, a zwłaszcza ich higiena osobista, pozostawiały często w latach II Rzeczypospolitej wiele do życzenia. Niedożywienie
i inne negatywne zjawiska wśród szerokich warstw społeczeństwa był przyczyną
stosunkowo niskiego poziomu życia wielu z nich. Sytuacja taka miała miejsce
szczególnie w województwach należących do tak zwanej Polski B. Panowało
spore ubóstwo i zacofanie kulturalne znacznej części ludności, zwłaszcza na wsi
i w małych miasteczkach. Niewątpliwie przekładało się to na poziom higieny
osobistej całego społeczeństwa a zwłaszcza dzieci i w poważny sposób rzutowało na rozwój umysłowy i fizyczny większości z nich.
Należy pamiętać, że zasób wiedzy i świadomości czynników zagrażających
zdrowiu uwarunkowany jest w bardzo znacznym stopniu poziomem wykształcenia społeczeństwa. Zatem przekrój społeczny młodzieży szkolnej może być odzwierciedleniem warunków, w jakich żyją i ich podejścia do spraw higieny.
Trudno zaprezentować te zagadnienie szczegółowo z powodu braku pełnych
danych. Można jedynie dokonać na przykład pewnej analizy struktury społecznej uczniów publicznych szkół powszechnych.
Zazwyczaj były to dzieci z rodzin wiejskich lub robotniczych. Uczniowie
wywodzący się z domów inteligenckich raczej korzystali ze szkolnictwa prywatnego1.
Dane szczegółowe, ogólnokrajowe z końca lat trzydziestych ubiegłego wieku, z uwzględnieniem poszczególnych województw, przedstawia tabela 1.

1

Zwłaszcza w latach dwudziestych inteligencja bojkotowała szkoły powszechne, uważając, że są
one skupiskiem dzieci z rodzin patologicznych, S. Mauersberg, Społeczne uwarunkowania dostępu do szkoły w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] K. Poznański (red.), Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 1991, s. 31.
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Tabela 1. Uczniowie publicznych szkół powszechnych w Polsce w roku szkolnym
1937/38 pod względem miejsca zamieszkania
Table 1. Students of public schools in Poland in 1937–1938 school year according to
the place of residence
Województwa
(Voivodship)
Polska

Ogółem
(Total)

W miastach
(In cities)

[%]

Na wsi
(In villages)

[%]

4 701 200

1 195 700

25,4

3 505 500

74,6

białostockie

192 800

39 400

20,4

153 400

79,6

kieleckie

457 800

114 400

25,0

343 400

75,0

krakowskie

333 700

78 800

23,6

254 900

76,4

lubelskie

347 500

60 000

17,3

287 500

82,7

lwowskie

417 200

96 000

23,0

321 200

77,0

łódzkie

406 200

151 000

37,2

255 200

62,8

m. st. Warszawa

117 900

117 900

100,0

–

–

nowogródzkie

159 500

13 800

8,7

145 700

91,3

poleskie

181 000

18 000

10,0

163 000

90,0

pomorskie

303 200

114 000

37,6

189 200

62,4

poznańskie

346 000

118 400

34,2

227 600

65,8

stanisławowskie

184 800

37 800

20,5

147 000

79,5

śląskie

189 000

52 000

27,5

137 000

72,5

tarnopolskie

200 300

35 900

17,9

164 400

82,1

warszawskie

417 100

82 800

19,9

334 300

80,1

wileńskie

168 300

29 800

17,7

138 500

82,3

wołyńskie

278 900

35 700

12,8

243 200

87,2

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 323.
Source: Mały Rocznik Statystyczny 1939, p. 323.

Jak pokazuje powyższa tabela (por. Tab. 1.), na obszarze całej Rzeczypospolitej w roku 1938 około 75% uczniów mieszkało na wsi. Wynikało to z rolniczego charakteru kraju, w którym, jak już wspominano wcześniej, ponad 70%
mieszkańców zamieszkiwało tereny wiejskie. Co prawda, wskaźnik uczącej się
młodzieży w szkołach wiejskich był zróżnicowany w poszczególnych województwach, ale zawsze stanowił znaczną przewagę nad uczniami pochodzącymi
z miasta. Dominację tę zauważyć można zwłaszcza na obszarach wschodnich,
gdzie np. w województwie nowogródzkim młodzież pochodzenia wiejskiego
stanowiła ponad 91,3%, niewiele mniej w poleskim (90%) czy wołyńskim
(87,2%). Można stwierdzić, iż wskaźniki te były nieco wyższe, niż sugerowałby
to procent ludności wiejskiej. Potwierdza to podane powyżej stwierdzenie, że
część uczniów z rodzin zamożniejszych, zwłaszcza miejskich, nie uczęszczała
do szkół publicznych.
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Po zakończeniu I wojny światowej i wojny z Rosją sytuacja ekonomiczna
rolników była niezmiernie zróżnicowana w zależności od tego, jak wielkie straty
i zniszczenia dotknęły ich gospodarstwa. Przy ich szacowaniu odnotowano, że
od bezpośrednich działań wojennych, wskutek ognia spłonęło zaledwie 25%
wszystkich zniszczonych budynków, natomiast aż 75% zostało umyślnie podpalone przez Rosjan, w czasie opuszczania zajętych przez nich terenów2. Niestety nie zachowały się sprawozdania o sytuacji sanitarnej ludności wiejskiej
w pierwszych latach niepodległości, ale przypuszczać można, że stan ten przedstawiał się dramatycznie. Prymitywne i niehigieniczne warunki życia, były przyczyną rozprzestrzeniania się wielu chorób. W ramach walki z epidemiami zaczęto organizować szereg działań, mających ograniczyć zachorowalność wśród
społeczeństwa3. Zazwyczaj kończyły się one na przeglądzie domostw i ewentualnym ukaraniu finansowym właścicieli najbardziej zaniedbanych posesji. Realne wyniki przyniosła dopiero akcja sanitarno-porządkowa zapoczątkowana
w 1927 roku. Dzięki ówczesnemu ministrowi Spraw Wewnętrznych Felicjanowi
Sławojowi Składkowskiemu, który osobiście niejednokrotnie przeprowadzał
kontrolę sanitarną. Wprowadził szereg ustaw i norm prawnych, pozwalających
wyegzekwować od samorządów poprawę higieniczną gospodarstw domowych.
Dzięki temu, zaczęły masowo pojawiać się popularne „sławojki”4. Ludność
wiejska budowała je przede wszystkim z obawy przed karą. Nie czuła potrzeby
posiadania takiego przybytku i z reguły rzadko z niego korzystała. Potwierdzają
to słowa pamiętnikarza: „[...] Chłop wychodek istotnie sklecił, obryzgał jakąś
szarą mazią, ale za potrzebą i tak chodził za stodołę [...]5.
Jak widać nawyki zwykle oporne były na innowacje, nawet na te, które
miały służyć poprawie warunków bytowych i zdrowotnych.
Zjawiskiem stanowiącym odrębny problem, ważny przez częstość swego
występowania, był zupełny brak śmietników. Zwykle nie istniało wydzielone
2

3

4

5

Szerzej na ten temat pisali: W. Nowak, Samhorodek – Komarów 1920. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj – wrzesień 1920, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010 oraz L. Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, t. 2, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, s. 352–394.
W roku 1920 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz do walki z epidemiami wydał rozporządzenie
„O budowie i utrzymaniu studni”, dokładnie określające warunki, jakim ma odpowiadać sama
studnia i czerpana z niej woda. W 1922 roku wyszło inne rozporządzenie, „O korzystaniu z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, które mówiło o możliwości udostępnienia tych urządzeń wszystkim mieszkańcom. Dz. U. RP 1920, nr 102; Dz. U. RP 1922, nr 9.
W podniesieniu zdrowotności ludności miast i wsi duże znaczenie miała postawa ministra Felicjana Sławoja Składkowskiego. W tym celu wydał on wiele zarządzeń dotyczących spraw porządkowo-sanitarnych. Powołane zostały komisje lotne wojewódzkie i starościńskie, które miały
za zadanie kontrolować i odpowiednio karać dość wysoką grzywną właścicieli zaniedbanych
posesji. Od jego imienia wiejskie ustępy zaczęto nazywać sławojkami. M. Sioma, Administracyjne aspekty działalności prozdrowotnej ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja
Składkowskiego, [w:] J. Nosko (red.), Z dziejów zdrowia publicznego, Instytut Medycyny Pracy,
Łódź 2006, s. 290.
J. Chałasiński (red.), Młode pokolenie wsi Polski Ludowej: pamiętniki i studia, t. 2, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1964, s. 568.
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miejsce przeznaczone do zbierania odpadów gospodarskich. Było one bardzo
często usytuowane tuż przed wejściem do budynku gospodarczego, z którego
usuwało się też nawóz. Rozkładające się resztki nie tylko roznosiły odór i przyciągały muchy, lecz również były siedliskiem wielu bakterii, tworząc gnojowisko. Płynna jego ciecz wsiąkała do głębszych warstw gleby, dostając się w ten
sposób często do studni, powodując jej zanieczyszczenie. Należy pamiętać, że
niezwykle ważna dla zdrowia ludności była sprawa higieny wody, a ta przedstawiała się w środowisku wiejskim bardzo niepomyślnie. Wysoki odsetek stanowiły studnie płytkie, dostarczające wód gruntowych, nie posiadające żadnego
urządzenia pokrywowego, ochraniającego od stałych zanieczyszczeń. Wiele
z nich nie miało stałego wiadra do czerpania wody. Często były one używane do
innych celów gospodarczych. Pojono w nich zwierzęta, noszono karmę, czy
używano jako nocnika, o czym wspomina Marcin Kacprzak6. Zjawisko to było
bardzo powszechne, o czym świadczą sprawozdania komisji sanitarno-porządkowych. W dokumencie informacyjnym o stanie higieniczno-sanitarnym jednej
z miejscowości województwa lubelskiego stwierdzono:
„[...] we wszystkich sprawdzonych posesjach ogólne brudy na podwórzu.
Studnie bez przykrycia, cembrowiny zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
uszkodzone, wewnątrz studni grzyb, u wiadra brak krzyżaka, oraz ścieku
u studni [...]”7.

W tej sytuacji ludzie skazani byli na używanie wody bakteriologicznie skażonej, co prowadziło do szerzenia się wielu chorób zakaźnych, zwłaszcza przewodu pokarmowego, na czele z durem brzusznym i czerwonką.
Studnia nie była w omawianym czasie jedynym źródłem dostarczania wody.
Poważny problem stanowił jej brak. Dlatego też ludność wiejska zmuszona była
wykorzystywać również zbiorniki wodne, takie jak: stawy, rzeki czy potoki.
Pojono w nich zwierzęta, kąpano się i używano do celów konsumpcyjnych. Warunki takie z pewnością nie sprzyjały zdrowiu rodzin, a przede wszystkim najmłodszym.
Analizując codzienne życie wsi, nie można pominąć warunków mieszkaniowych jej mieszkańców. Stan budynków, ich usytuowanie oraz warunki otoczenia w dużym stopniu oddziaływały na zdrowie właścicieli domów. Podkreślić należy, że większość osad wiejskich położonych było wzdłuż zaniedbanych,
błotnistych dróg, które w okresie jesienno-wiosennym zamieniały się w bajoro.
Zatem zewnętrzny wygląd wiejskich domostw był raczej niekorzystny. Zwłaszcza
że w ogromnej przewadze były to zabudowania drewniane. Większość z nich
6
7

M. Kacprzak, Zdrowie w chacie wiejskiej, Wydawnictwo Neuman & Tomaszewski, Warszawa
1928, s. 17.
J. Majchrzyk-Mikuła, Higiena szkolna na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939 na tle całego
kraju, Wydawnictwo Naukowe Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013, s. 61.
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niestety zbudowana była z materiałów nieogniotrwałych, dachy pokryte byłe słomą, co stwarzało stan ciągłego zagrożenia zarówno dla życia, jak i zdrowia ludzi
i inwentarza. Zabudowa taka była wielokrotnie przyczyną ciągłych pożarów.
Jednak drewno było najtańszym surowcem budowlanym, dlatego tak chętnie
z niego korzystała ludność wiejska.
Trudna sytuacja ekonomiczna wymuszała na mieszkańcach budowanie domów o małej kubaturze. Były to przeważnie budynki jedno-, dwuizbowe, niskie
i ciemne. Małe okna i niskie pomieszczenia sprzyjały oszczędności opału, skutecznie przeciwdziałając utracie ciepła. Mimo tych starań temperatura wewnątrz
domów była bardzo niska. Szczególnie dotkliwie odczuwano podczas mroźnych
dni, kiedy ściany pokrywał szron, a woda w wiadrze zamarzała. Jednemu z pamiętnikarzy z Lubelszczyzny utkwiła w pamięci zima, w czasie której: „[...]
w mieszkaniu na ścianach był śnieg. Pościel przymarzała do ścian. Dzień i noc
tliło się w piecu, ale nie wiele to pomagało. Drzewo było mokre [...]”8.
Powodem tego była zła technologia budownictwa. Ludność wiejska nie posiadała fachowej wiedzy i budowała na miarę swoich możliwości finansowych
i niewielkich umiejętności. W konsekwencji czego domy o dość cienkich ścianach stawiano na prowizorycznych fundamentach. Często w budynkach tych
brakowało podłóg, które zastępowane były klepiskami. Do ujemnych cech tego
typu budownictwa wiejskiego należy dodać bardzo złe warunki oświetleniowe.
Zwłaszcza w domach starych, wadliwie ustawionych i posiadających małe otwory okienne, nierzadko zaciemnione dodatkowo drzewami przydomowych ogródków. Te wszystkie czynniki powodowały mocne zawilgocenie budynków, w konsekwencji czego w nie wietrzonych, ciemnych mieszkaniach powstawała pleśń
i zaduch. Do tego dochodziła zbyt mała kubatura mieszkań w stosunku do liczby
domowników, którzy często mieszkali pod jednym dachem z całym swoim inwentarzem9. Jaskrawym przykładem, są wspomnienia nauczycielki, która tak
opisuje swoją wizytę w domu jednej z uczennic”
„Wchodzę do chaty. Izba mroczna, okienko malutkie, zaduch. Nie ma czym
oddychać. Much tysiące. Pod ścianą długa prycza wyścielona słomą. [...] Na
klepisku gnój i brud. Na środku siedzi Jagniś, może trzyletnie dziewczątko,
i je drewnianą łyżką z wielkiej gliniastej misy kluski z mlekiem. Przy niej
dwie malutkie różowe świnki. Przednie nóżki włożyły do miski i chłepczą
mleko pospołu z dzieckiem. [...] Po izbie figlowały białouche króliki i wraz
8
9

J. Chałasiński (red.), Młode pokolenie..., dz. cyt., t. 6, Warszawa 1969, s. 316.
Powody tego zjawiska były różne. Czasem brak zabudowań gospodarskich zmuszał chłopów do
trzymania zwierząt w sieni domu mieszkalnego. Krowy, świnie, umieszczane były za ścianą.
W okresie zimy małe zwierzęta przynoszono do izby, aby ustrzec je przed zimnem. R. Turek,
Moja mama ja i reszta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1970, s. 20; M. Posłuszna, Zdrowie społeczeństwa polskiego w środowisku wiejskim w II Rzeczypospolitej, [w:] Taż
(red.), Zdrowie i edukacja prozdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni XIX i XX wieku.
Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007, s. 79.

148

Joanna MAJCHRZYK-MIKUŁA

kryły się w norze pod pryczą. W drugim kącie izby założonym deską Łaciata
z cielątkiem, które zeszłego wieczora świat ujrzało [...]”10.

W takich warunkach nie mogło być mowy o przestrzeganiu nawet najbardziej elementarnych zasad higieny, co miało niewątpliwie niekorzystny wpływ
na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych. Nie było możliwości, by
zorganizować miejsce, gdzie mogłyby uczyć się i spędzać wolny czas11. Podobnie jak posiadanie własnego łóżka było czymś nierealnym12. Według jednych
z badań przeprowadzonych w roku 1925 wśród dzieci przebywających na kolonii letniej wynikało, że spośród nich 21% nie posiadało w ogóle łóżka i sypiało
na podłodze, ponad 55% dzieci sypiało w nim z jedną lub większą liczbą domowników. Tylko 24% przyznało się do posiadania własnego łóżka13. Często
trudno nazwać było to miejscem do spania, ponieważ:
„[...] łóżko wygląda jak barłóg, 4–6-cioro dzieci śpi niejednokrotnie na takim
dużym wyrku, kopiąc się wzajemnie, tarzając się w słomie pod brudną pościelą. Dzieci chore na świnkę, szkarlatynę, ospę itp. śpią wraz ze zdrową częścią rodzeństwa [...]”14.

Zbiorowe spanie było na porządku dziennym, nikt nie przejmował się tym,
że miejsce to stawało się źródłem bakterii chorobotwórczych, nie mówiąc już
o czystości samej pościeli, którą u najuboższych niejednokrotnie zastępowały stare,
10

M. Kozakiewicz, Obraz wsi przedwojennej w pamiętnikach nauczycieli, „Wieś Współczesna”
1958, nr 7–8, s. 176–177.
11
Co prawda higieniści zdawali sobie sprawę, że w sytuacji, panującego „głodu mieszkaniowego”
w Polsce, domaganie się od rodziców zapewnienia dziecku własnego pokoju a nawet kącika do
nauki, było rzeczą niemożliwą. Jednak sugerowali w swoich publikacjach, o potrzebie stworzenia dziecku takiego miejsca, w którym będzie miało własny stolik i krzesło do odrabiania lekcji.
W praktyce wyglądało to zupełnie inaczej, często funkcje tę spełniał stół kuchenny. N.N.,
Dziecko szkolne musi mieć swój kącik, „Na Straży Zdrowia” 1935, s. 124.
12
Z punktu widzenia higieny zdrowia posiadanie własnego łóżka przez dzieci, a zwłaszcza w okresie ich dojrzewania, stanowi bardzo ważne zagadnienie profilaktyki zdrowotnej. Nie tylko zapobiega szerzeniu się wielu chorób zakaźnych, ale także umożliwia dziecku wypoczynek i spokojny sen. Często doszukiwano się przyczyny tego problemu w nieodpowiednich warunkach
mieszkaniowych, jak i złej opiece samych rodziców, którzy nie przestrzegają liczby godzin snu
swoich dzieci. Potwierdzały to wyniki ankiety przeprowadzonej przez S. Kopczyńskiego, które
wskazały na bardzo częste przypadki kładzenia się młodzieży do snu w godzinach 11.00–12.00
w nocy. Według obowiązujących ówcześnie norm, dzieci w wieku szkolnym powinny spać ok.
10 godzin na dobę. S. Kopczyński, Co mówią cyfry w sprawie przeciążenia młodzieży w szkołach?, [w:] Tenże (red.), Szkice higieniczno-wychowawcze, Księgarnia St. Sadowskiego, Lwów
– Warszawa 1923, cz. 2, s. 82; J. Bogdanowicz, Higjena snu wieku szkolnym, „Opieka nad
Dzieckiem” 1923, z. 1, s. 17; W. Mikułowski, O dziecku szkolnem, „Opieka nad Dzieckiem”
1925, z. 1, s. 1; A. Fruchtman, Higiena dziecka w wieku szkolnym, „Higiena Życia Codziennego” 1927, z. 8, s. 16.
13
Sprawozdanie lekarskie z działalności kolonii sezonowej leczniczej prowadzonej przy budującym się uzdrowisku pod nazwą „Kolonia Lecznicza Dzieci im. J. Brudzińskiego przy Zdroju
w Busku” w dn. 16 V – 21 XI 1925 roku, „Opieka nad Dzieckiem” 1925, s. 359.
14
J. Czarnecki, Mieszkania rodzin wiejskich, „Życie Dziecka” 1937, nr 6–7, s. 172.
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brudne szmaty. O częstej wymianie słomy, którą wypełniano sienniki, nie było
mowy. Robiono to sporadycznie15. Nie dziwi więc fakt, że w takich warunkach
choroby zakaźnie rozprzestrzeniały się bardzo szybko. W społeczeństwie brak było
świadomości zarażenia, a tym bardziej konieczności odizolowania chorego domownika. Po za tym spanie w brudnym łóżku i przykrywanie się odzieżą noszoną
w ciągu dnia, było powodem dokuczliwej obecności pcheł, a nawet i wszy.
Dość uciążliwa dla wielu, może nawet większości uczniów, zwłaszcza ze
szkół powszechnych, była pora zimowa. Nie dość, że mieszkania były zawilgocone, niespecjalnie ogrzewane, to na dodatek brak ciepłego ubrania był przyczyną ciągłych przeziębień i zakatarzeń. Panująca wilgoć i źle przechowywana
żywność były znakomitym podłożem również do rozmnażania się grzybów toksynotwórczych, niebezpiecznych dla zdrowia. Były ona przyczyną wielu zatruć
pokarmowych, chorób reumatycznych, wywoływały również trudności w oddychaniu. Jak można zauważyć, warunki mieszkaniowe nie służyły bardzo często
lepszemu samopoczuciu domowników, a przede wszystkim ich zdrowiu.
Podobny stosunek zauważyć można co do higieny osobistej. Spośród wielkiej różnorodności środowisk społecznych, z których wywodzili się uczniowie,
przeważała znaczna liczba dzieci, dla których ograniczała się ona do codziennego rannego przemycia rąk i twarzy, najczęściej tylko wodą, mydła używano
sporadycznie16. Inne części ciała myte były bardzo rzadko, zazwyczaj z jakiejś
specjalnej okazji, na przykład zbliżających się świąt Bożego Narodzenia czy
Wielkiej Nocy. Jednak i w tym względzie nie zachowywano należytych zasad
higieny. Woda raz użyta, nie powinna być ponownie wykorzystana przez inną
osobę. Niestety, dzieci często myto w tej samej wodzie, po dorosłych, zachowując obowiązującą „hierarchię wieku”. Wynikało to zapewne z kosztów choćby opału, bo każdy kolejny garnek trzeba było dodatkowo podgrzać17. W ten
15

B. Tworek, Kultura zdrowotna ludności wiejskiej w Małopolsce od połowy XIX do końca XX
wieku (w świetle literatury pięknej i wspomnień), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin
2007, s. 50; Autorka zwraca uwagę na korzystne właściwości zdrowotne tego surowca. Słoma
przeciwdziałała przegrzewaniu się i nadmiernemu poceniu podczas snu. Jednak ze względów
higienicznych, należało ją co pewien czas zmieniać, zwłaszcza po przebytej chorobie zakaźnej
jednego z domowników. Powinna ona być wyrzucona a najbezpieczniej spalona. Jednak ze
względu na niską świadomość i z braku posiadania wystarczającej ilości surowca, rzadko była
ona wymieniana.
16
Mydło było dość drogim towarem dla ubogiej ludności, wręcz uważano go za rzecz luksusową.
Wysoka cena prawdopodobnie była powodem szczególnego dbania o nie. M. Kacprzak, opisując warunki życia mieszkańców wsi ziemi płockiej, stwierdził, że co prawda w ponad 90% domostw znajdowało się mydło, ale tylko w 40% mieszkań leżało ono obok miednicy, co wskazywało na to, że było używane. W pozostałych domach najczęściej leżało schowane w szufladzie, zatem przypuszczać można, że wykorzystywano go sporadycznie. M. Kacprzak, Wieś
płocka, warunki bytowania, Drukarnia Techniczna, Warszawa 1937, s. 105; M. Fornalska, Pamiętnik matki, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 44; M. Kacprzak, Szlachetne i nieszlachetne, „Orędownik Zdrowia” 1929, z. 2, s. 2.
17
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy
chłopskiej w Polsce, t. 4, Państwowy Instytut Wsi, Warszawa 1938, s. 505; M. Paciorek, Higie-
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sposób maksymalnie wykorzystywano ciepłą wodę i oszczędzano opał potrzebny głównie do ogrzewania i przyrządzania posiłków. W wielu domach płukanie
codzienne ust, nie mówiąc już o myciu szczoteczką, należało wciąż do wyjątków. Do rzadkości należało również, korzystanie z ręczników, nie wspominając
już o tym, że każdy z domowników powinien mieć swój własny. Zazwyczaj
jednym wycierała się cała rodzina. Często wykorzystywany był on do innych
celów. A. Felchner podaje jaskrawy przykład zaczerpnięty z oficjalnego sprawozdania z terenów wiejskich na Wołyniu z roku 1938, gdzie: „[...] ręcznik,
a raczej brudna szmata służy do wycierania się, jak również do wycierania naczynia kuchennego, stołów i ławek [...]”18.
Można przypuszczać, że praktykowane to było w wielu domach w całym
kraju. Często z powodu braku czegoś odpowiedniego do wycierania rąk i twarzy, używano brudnych rzeczy przed praniem, szmaty czy bezpośrednio rękawa
ubrania. Konsekwencją rzadko i nieodpowiednio stosowanej higieny ciała, były
wszelkiego rodzaju infekcje skórne. Zwłaszcza niedomyta skóra dzieci w większym stopniu narażona była na różnego rodzaje choroby dermatologiczne. Niedokładne mycie i rzadkie kąpiele potęgowały swędzenie ciała. Powodem były
pchły i zapewne braki higieny osobistej. Do rzadkości należało również mycie
włosów. Nie przywiązywano wagi do ich czystości. Dodatkowo wspólne używanie grzebienia powodowało przenoszenie wielu chorób skórnych, również
wszawicy. Tak, jak nie przykładano wagi do zasad higieny, w podobnym stopniu nie zwracano uwagi na sposób ubierania się. Dużym problemem dla uczących się dzieci było posiadanie odpowiedniej odzieży. Niewątpliwie porządne
ubranie, przy tak dużej liczbie dzieci, było wydatkiem przekraczającym możliwości dla znacznej części rodzin. Wielu rodziców nie mogło pozwolić sobie na
zakup garderoby dla każdego dziecka. Zwłaszcza szybkie ich rośnięcie wymuszało konieczność zmiany na nową. Najczęściej najmłodsze dzieci nosiły ubrania po swoim starszym rodzeństwie. Niekiedy przerabiano im stare rzeczy rodziców. Jeden z pamiętnikarzy wspomina, że:
„Matka sprawiła mi koszulę i kalesony z lnianego płótna własnego wyrobu,
zaś spodnie ze zgrzebnego płótna nieco już grubszego i umalowanego na czarno. To była moja bielizna i garnitur, w którym chodziłem do szkoły, w niedzielę i na co dzień [...]”19.

na dzieci w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, Wydawnictwo
IHN PAN, Warszawa 2010, s. 282.
18
A. Felchner, Zdrowie i zdrowotność piotrkowian z problematyki zdrowotności mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20-tych
do początku 70-tych XX wieku), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, s. 32.
19
H. Ruszkiewicz, B. Wiloch (red.), Nowe pamiętniki chłopów, Książka i Wiedza, Warszawa
1962, s. 628.
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Często nie posiadały one ubrania na zmianę, chodziły do szkoły codziennie
w tym samym. Dlatego też odzież ta była zniszczona, wielokrotnie przerabiana
i cerowana. Należy podkreślić, że niekorzystnie wpływało to na zdrowie dzieci.
Trudno było ją utrzymać w czystości, często znajdowały się w niej zarazki chorobotwórcze20. Brudne ubrania powodowały choroby skóry i sprzyjały rozwojowi takich insektów, jak wszy czy pchły. Pranie odzieży było czynnością bardzo
rzadką i to najczęściej z użyciem tylko zimnej wody21. W takim przypadku trudno mówić o jakimkolwiek sposobie dbania o higienę garderoby22. Najczęściej
noszono ubranie do całkowitego zdarcia. Powszechnym zjawiskiem na wsi
w okresie międzywojennym było chodzenie boso. W rodzinach uboższych i wielodzietnych jedna para obuwia musiała wystarczyć dla kilkorga dzieci. Głównym powodem była oszczędność ze względu na jego ceny. Spotykało się mieszkańców wsi niosących obuwie w ręku a dopiero na przykład przed wejściem do
kościoła, wkładano je na nogi. Jego brak dotkliwie dawał się odczuć w porze
jesienno-zimowej, zwłaszcza podczas drogi do szkoły. Uczniowie pieszo musieli
pokonywać kilka kilometrów dziennie. Ci z zamożniejszych domów posiadali
odpowiednio dostosowane do pory roku obuwie. Biedniejsi narażeni byli na
przeziębienia, z powodu zniszczonych, często dziurawych butów. Następstwem
przemarzniętych nóg były przeziębienia, reumatyzm czy zapalenie pęcherza
moczowego. Wielokrotnie zdarzały się przypadki nieposyłania dzieci przez rodziców do szkoły, tylko z takiego powodu, że nie posiadało ono obuwia23.
Poza kwestiami dotyczącymi higieny dużą rolę w poprawie kondycji dzieci
i młodzieży szkolnej odgrywa, jak wiadomo, odpowiednie odżywianie. Społeczność wiejska przez cały okres II Rzeczypospolitej borykała się z dużym przeludnieniem, co bardzo często powodowało pogłębianie się nędzy, niedostatku ludności wiejskiej, a tym samym pogarszając sytuację dzieci.
W obliczu wielkiego niedostatku, sprawy zdrowotne i higieniczne schodziły
na plan dalszy. Rodziny starały się jedynie zaspokoić głód, który zaglądał do
20

Najczęściej tą drogą rozprzestrzeniała się gruźlica. Społeczeństwo nieświadome zagrożenia
zdrowia przez noszenie używanej odzieży, bardzo często z powodu biedy, nosiło ubranie po
zmarłych na tę chorobę. Stwarzało to również dodatkowe źródło zarażenia innych członków rodziny. J. Majchrzyk-Mikuła, Higiena szkolna..., dz. cyt., s. 197.
21
W domach wiejskich i rodzin robotniczych zazwyczaj prano bardzo rzadko, w najlepszym przypadku raz w tygodniu. Na wsi czynność ta odbywała się nad rzeką, za pomocą kijanek. Jednak
oklepywanie odzieży zimną wodą nie usuwało całego brudu wręcz powodowało jej szybkie
niszczenie. Jedna z pamiętnikarek stwierdziła, że „[...] jakie były przed praniem, takie po praniu
[...]”. Zob.: H. Ruszkiewicz, B. Wiloch (red.), Nowe pamiętniki chłopów..., dz. cyt., s. 184.
22
Problem ubierania dzieci a przede wszystkim utrzymanie ich odzieży w czystości, propagowany
był przez wielu higienistów. Wręcz podawano wskazówki, jak często należy zmieniać ubranie.
Czasami były one dość kontrowersyjne np. sugerując, że bieliznę „spodnią” można zmieniać
raz na tydzień, koszulę, co cztery dni, zaś skarpetki codziennie. Więcej: J. Majchrzyk-Mikuła,
Higiena szkolna..., dz. cyt.
23
J. Majchrzyk-Mikuła, Uczeń pacjentem lekarza szkolnego w II Rzeczypospolitej (na przykładzie
województwa lubelskiego), [w:] M. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna
i weterynaria. Pacjent, Wyd. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, Chełmno 2011, s. 133.
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większości chat wiejskich. Dla wielu z nich celem nie było osiągnięcie zysku,
ale utrzymanie domowników, co przejawiało się często w ograniczeniu własnej
konsumpcji. Ze względu na trudności z uzyskaniem pieniędzy chłopi oszczędzali na jedzeniu. Zwłaszcza w okresie przednówka, kiedy kończyły się zapasy
żywnościowe24. Ludność wiejska spożywała potrawy proste, o urozmaiceniu
raczej nie było mowy. Główny produkt żywnościowy stanowiły ziemniaki, rzadziej spożywano mięso i nabiał. Potwierdzają to słowa chłopa z powiatu puławskiego, który przytacza:
„Mięso i masło to tylko na święta wielkanocne bywa gościem w moim domu,
jaki że to tradycja taka. Kur, kogutów i jak nie jadamy nigdy, gdyż trzeba
sprzedać na sól, naftę, zapałki itd. Jeżeli czasy nie poprawią, to i spożycie
produktów własnych będę zmuszony ograniczyć, by je można było sprzedać
i uzyskać gotówkę. Ach, jeszcze o cukrze zapomniałem, to też gość świąteczny w naszym domu, dwa razy w roku: Boże Narodzenie i Wielkanoc. I ten oto
zbawienny cukier stał się niedostępny dla mnie, moje dzieci nędzne, blade, już
podskakują z radości, że święta zbliżają się, że w te święta będzie herbata
i kawa z cukrem. Z bólem serca i zaciśniętymi zębami patrzę na te obłudne reklamy «cukier krzepi»[...]”25.

Jak widać brak pieniędzy zmuszał wielu rolników do wszechstronnego gospodarowania, tak by móc sprzedać wszystko co się da. Ponadto niski poziom
kultury życia codziennego, wyrażający się między innymi w nieprzestrzeganiu
zasad higieny, powodował, że w wielu rodzinach, może nawet w większości,
zwłaszcza na wsi, posiłki podawane najmłodszym były dorywcze i nieodpowiednie do wieku i potrzeb rozwojowych ich organizmu. Wielu dorosłych nie
rozumiało, że młody organizm musi mieć pod dostatkiem składniki odżywcze.
Należy zaznaczyć, że wystarczająca ilość pożywienia nie zawsze oznaczała odpowiednią dla młodego organizmu. Zupełnie nieraz odbiegały od zasad propagowanych przez lekarzy i higienistów. Zgodnie ze wskazówkami publikowanymi już wówczas na łamach wielu czasopism, codzienny jadłospis dziecka powinien być urozmaicony, bogaty zarówno w białka, tłuszcze jak i węglowodany26.
24

25
26

Chłopi, by móc zapłacić podatki, musieli często na jesieni sprzedawać za bezcen zboże. Jedzenie, które im pozostawało, często nie wystarczało do kolejnych zbiorów a przez to na wiosnę
cierpieli głód i skrajną nędzę. P. Krzowski, Tragedia współczesnej wsi polskiej, Wyd. Wieś
Współczesna, Warszawa 1935, s. 27.
L. Krzywicki (red.), Pamiętniki chłopów, t. 1, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa
1935, s. 313.
Zagadnienie prawidłowego odżywiania młodzieży w wieku szkolnym jest ważnym elementem
ochrony zdrowia dziecka, gdyż okres ten wymaga dostarczania organizmowi znacznie większych ilości składników pokarmowych. Na łamach czasopism wiele miejsca poświęcano jakości
produktów, a przede wszystkim ich wartości kalorycznej. Zalecano, by młodzież jadała produkty wysokokaloryczne, ale jednocześnie lekkostrawne. Do nich zaliczano chude mięso, jaja,
szpinak, owoce, również ziemniaki i chleb, ale w bardzo małych ilościach. Do picia proponowano kakao, czekoladę i kawę bezkofeinową. M. Biehler, Higiena dziecka, nakł. Gebthner
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Niestety rodzice rzadko zwracali uwagę na to, co ich dzieci konsumowały. Pokarmy były mało urozmaicone, nie posiadały odpowiednich dla rozwoju dziecka
wartości odżywczych. Najczęściej pożywienie stanowiły posiłki z potraw pochodzenia roślinnego, zawierające dużą ilość tylko węglowodanów. Jednolitość,
jednostajność pokarmów powodowało ograniczenie dostarczania organizmowi
składników potrzebnych do dobrego funkcjonowania, a przede wszystkim dzieciom do prawidłowego rozwoju. Społeczeństwo nie przywiązywało do tego
zbytniej wagi. Zapewne podyktowane było to nie tylko brakiem dobrych nawyków żywieniowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale także trudnościami finansowymi. Zazwyczaj w porze letniej i jesiennej, ze względu na
łatwą dostępność do warzyw i owoców, jak również ich cenę, posiłki, zwłaszcza
dzieci, były bardziej urozmaicone. Niestety, jednak w codziennym jadłospisie,
zarówno na wsi, jak i w mieście, w wielu domach dominowały potrawy z ziemniaków. Z innych warzyw najczęściej spożywano kapustę, buraki, fasolę. Ludność, zwłaszcza ta najbiedniejsza, nie doceniała wartości odżywczych owoców
i warzyw, zwłaszcza surowych. Ponad nimi stawiano mięso, które rzadko gościło na stołach, najczęściej była to słonina. W wielu domach mleko stanowiło
jedyny tłuszcz, którego nigdy jednak nie było pod dostatkiem, zwłaszcza na wsi,
gdzie podobnie jak jajka, było to towar na sprzedaż, za który można było kupić
sól, cukier naftę czy zapałki.
Należy pamiętać, że dość trudna sytuacja bytowa mieszkańców wsi nie dawała znać o sobie w formie natychmiastowego wzrostu chorób. W wielu przypadkach złe odżywianie czy wilgotne mieszkanie sprzyjały powstawaniu chorób,
które ujawniały się dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości. Niestety, najczęściej ofiarami ich były dzieci, które najbardziej odczuwały skutki głodu, nędzy
a zwłaszcza braku zainteresowania ze strony dorosłych. Szczególnie stan zdrowotny niekorzystnie przedstawiał się w środowisku wiejskim.
Ta niezadowalająca sytuacja w istotny sposób wpływała na zdrowie najmłodszych. Stan higieny, który przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego był jak widać nie najlepszy, miał niewątpliwie duży wpływ na zapadalność
na wiele schorzeń. Do bardzo groźnych należały ostre infekcyjne choroby przewodu pokarmowego – dur brzuszny i rzekomy, a także czerwonka27. Ich maso-

27

i Wolff, Warszawa 1921, s. 153; M. Erlich, Sprawozdanie z dzisiejszego stanu nauki o witaminach, „Pediatria Polska” 1921, z. 1, s. 65; S. Karasiński, Higiena pracy umysłowej dziecka,
„Przegląd Pedagogiczny” 1931, z. 7–8, s. 8; Z. Kołodziejska, Współczesne poglądy na istotę
i działanie witamin, „Pediatria Polska” 1938, s. 165; E. Lidke, Odżywianie młodzieży szkolnej,
„Rodzina i Dziecko” 1939, nr 2, s. 41.
Dur brzuszny (łac. typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym, jest
chorobą zakaźną. Wywołują ją bakterie z grupy salmonelli, które w temperaturze 60°C giną już
po kilkunastu minutach. Źródłem zakażenia może być brudna woda, nieumyte owoce, a także
nieczystości zawierające w sobie pałeczki Salmonella typhi. Podobne objawy posiada dur rzekomy, ale przebiega łagodniej, a powikłania występują bardzo rzadko. Wywoływany jest przez
bakterie Salmonella paratyphi. Ostrą chorobą zakaźną jest również czerwonka (gr. dysentería),
zwana chorobą brudnych rąk, której objawem jest uporczywa biegunka. Źródłem zakażenia jest
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we występowanie to, z jednej strony, obraz zniszczeń wojennych, a z drugiej –
niezachowywanie podstawowych norm higienicznych przy produkcji żywności,
użytkowanie zakażonej wody, a więc również niska kultura osobista wielu mieszkańców. Trudno bowiem przypuszczać, by w domach i rodzinach, w których nie
dbano o elementarną czystość ciała swych pociech, panował ład i schludność.
Następne lata 1930–1934 to okres szczególny, przede wszystkim pod
względem ekonomicznym. W całym świecie, w tym i w Rzeczypospolitej panował kryzys, obserwowano największe w ubiegłym stuleciu załamanie gospodarcze. Rzutowało to w poważnym stopniu również na kwestie zdrowotności,
choćby poprzez zubożenie społeczeństwa, zmniejszenie się podatków, a co za
tym idzie, mniejsze nakłady na opiekę medyczną, higienę, profilaktykę. Być
może obserwowany w tym czasie, zwłaszcza w roku 1934, wzrost zachorowań
na dury czy czerwonkę wynikał w pewnym stopniu z pogorszeniem się poziomu
higieny ogółu mieszkańców, przeznaczania mniejszych sum pieniędzy na te
cele. Jak stwierdzano w połowie tego okresu w oficjalnym sprawozdaniu:
„Walka z chorobami zakaźnemi napotyka wciąż na duże trudności z powodu
niskiego poziomu kultury ogólnej, ciężkich warunków materialnych, spotęgowanych kryzysem, z powodu niedostatecznej sieci pomocy lekarskiej, co się
szczególnie zaznacza w okręgach wiejskich, wreszcie z racji niedostatecznych
urządzeń sanitarnych [...]”28.

We wcześniejszym dokumencie, obejmującym lata 1930–1931, opisując
problemy związane z durem osutkowym (plamistym) podano:
„Nasilenie duru plamistego do r. 1930 stale słabło. W r. zaś 1931 widzimy
znaczny wzrost, [...] Warunki bytowania najbiedniejszych warstw ludności
Polski, niedostateczne przestrzeganie przez nie zasad czystości ciała, wreszcie
dość częste przenoszenie się zarazy duru plamistego ze wschodu (Rosja) podtrzymują epidemię tej choroby w Polsce. Wzrost zachorowań w r. 1931 jest
przypuszczalnie w związku z kryzysem, szczególnie dotkliwie wśród sfer najuboższych, ulegających durowi plamistemu w pierwszym rzędzie [...]”29.

W okresie międzywojennym, oprócz ostrych schorzeń infekcyjnych duże
zagrożenie powodowały także choroby, które wówczas nazywano społecznymi.

28

29

kontakt z chorym człowiekiem lub zakażoną przezeń żywnością. Por.: W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk (red.), Zakażenia i zagrożenia człowieka. Epidemiologia i zwalczanie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 81–89.
Sprawozdanie o stanie zdrowotnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz o działalności władz i instytucji zdrowia publicznego w latach 1932–1933, Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia, Warszawa 1935, s. 14.
Sprawozdanie o stanie zdrowotnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz o działalności władz i instytucji zdrowia publicznego w latach 1930–1931, Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia, Warszawa 1933, s. 24.
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W przypadku dzieci i młodzieży to głównie niezwykle groźna była gruźlica
i jaglica30. Obydwa te schorzenia stanowiły duże zagrożenie dla całego społeczeństwa, nie tylko dla najmłodszych Polaków, należy jednak podkreślić, iż
jaglica była szczególnie często wykrywana właśnie w placówkach szkolnych,
a także opiekuńczych. Stanowiła ona poważne zagrożenie, ale nie powodowała
zgonów. Mogła jednak doprowadzić do ciężkiego inwalidztwa – nawet do utraty
możliwości widzenia. Włodzimierz Berner, badając niedawno problemy związane
z tą chorobą w okresie II Rzeczypospolitej w Łodzi, bardzo słusznie stwierdził:
„Szerzeniu się jaglicy – rzadziej drogą bezpośrednią, poprzez przedostanie się
zakaźnej wydzieliny z oka osoby chorej do oka osoby zdrowej oraz częściej
drogą pośrednią, poprzez zakażone przedmioty (np. chustki do nosa, ręczniki,
miednicę z wodą, pościel, własne palce) – sprzyjały niekorzystne warunki sanitarno-higieniczne i niski poziom kultury zdrowotnej [...]”31.

Znacznie większy problem stanowiła gruźlica. Można przypuszczać, że spora część zgonów dzieci i młodzieży była nią spowodowana. Wykrywano coraz
więcej przypadków tej choroby, ukazując jednocześnie pełniej stopień zagruźliczenia społeczeństwa. Średnia zapadalności na gruźlicę w tych latach to rocznie
blisko, a następnie, co najmniej ponad sześć tysięcy uczniów i uczennic szkół
średnich i seminariów nauczycielskich, czyli w przybliżeniu około pięć procent
zbadanych! Słusznie więc S. Kopczyński mówił o „klęsce gruźlicy”. W roku
szkolnym 1928/1929 wykryto już – według poniższych danych pochodzących ze
Sprawozdania opublikowanego w 1931 roku – ponad sześć i pół tysiąca zachorowań w tej grupie badanych. Według „Rocznika statystycznego”, wydanego
w 1930 roku w tym samym okresie stwierdzono w tych szkołach ponad dziewięć
tysięcy stu uczniów z tą chorobą. Wśród różnych odmian najczęstszymi była:
gruźlica gruczołów „śródpiersiowych”, następnie czynna gruźlica płuc i kolejno,
ale o wiele rzadziej występowała: kostna, a także i innych narządów. Przy ówczesnych możliwościach leczenia tej choroby te około dwa tysiące młodzieży,
z czynną gruźlicą płuc, w większości nie miało przed sobą perspektyw zbyt długiego życia. Znacznie mniej wykrywano przypadków też wtedy bardzo niebez-

30

Gruźlica (tuberculosis) stanowiła poważny problem zdrowia publicznego. Do zakażenia prątkiem gruźlicy dochodziło na drodze kropelkowej, przez wdychanie powietrza, w którym znajdują się drobnoustroje Mycobacterium tuberculosis, zwane pałeczkami lub prątkami Kocha, od
nazwiska ich odkrywcy. Rozsiewane podczas kaszlu przez osobę chorującą na gruźlicę.
W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk (red.), Zakażenia i zagrożenia..., dz. cyt., s. 162–164; Jaglica, zwana ziarnicą lub egipskim zapaleniem oczu. Choroba ta wywołana jest przez wirus,
który przenosi się przez owady oraz przedmioty wspólnego użytku. Brak higieny twarzy, zły
dostęp do czystej wody, mają poważny wpływ na jej rozwój. Przebieg tej choroby jest długotrwały i dotyczy ona przede wszystkim dzieci. W. Berner, Zwalczanie jaglicy w Łodzi w okresie
II Rzeczypospolitej, „Przegląd Epidemiologiczny” 2005, nr 59, s. 173.
31
W. Berner, Zwalczanie jaglicy..., dz. cyt., s. 173–174.
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piecznego zapalenia płuc, po kilkuset chorych rocznie, w przybliżeniu pół procenta zbadanych.
Poza chorobami społecznymi i infekcyjnymi warto również zwrócić uwagę
na inne problemy zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej. Najczęstszą przypadłością w połowie lat dwudziestych ubiegłego, wieku, poza już wspomnianymi,
była choroba zębów – próchnica. Jak podają statystyki, miało ją w tym czasie aż
około jedna trzecia uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich. Można, bez popełnienia większego błędu, postawić tezę, iż sytuacja, jeśli chodzi o tę
chorobę, wśród dzieci szkół powszechnych, zwłaszcza z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych, była wówczas o wiele gorsza. Świadomość, że o uzębienie należy dbać, regularnie myć zęby i okresowo je kontrolować u stomatologa
wówczas na tych terenach praktycznie nie istniała. Zresztą liczba stomatologów,
po kilku zaledwie nawet w dużych miastach powiatowych i zupełny ich brak
w mniejszych miejscowościach oraz na wsiach powodowała, że praktycznie,
nawet w przypadku poważnych schorzeń zębów, dostępność do nich była
o wiele gorsza, niż do lekarzy. Z wykrywanych podczas badań okresowych wad
wśród uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich najczęstszymi były
związane z niedomaganiami oczu. Problemy z narządem wzroku, niewłaściwym
widzeniem, bardzo przecież wpływającym na wyniki nauczania w placówkach
oświatowych, miało około piętnaście procent uczniów. Tutaj wyraźnie widać,
jak ważne było rozwijanie opieki medycznej w szkołach. W przypadku braku
dokładnych przeglądów medycznych, w tym pod kątem wykrycia ewentualnych
nieprawidłowości w widzeniu, wielu uczniów mogło mieć poważne problemy
z nauką.
Należy pamiętać, że bardzo specyficzne i dość trudne położenie dzieci wiejskich wynikało nie tylko z ogólnych warunków materialnych rodziny, ale także
samego podejścia rodziców do nich. Przez długi czas ludność wiejska nie rozumiała znaczenia opieki nad najmłodszymi i troski o ich zdrowie. Zgodnie z tradycją nie należało się zbytnio nimi zajmować. Już od najmłodszych lat wykorzystywane były do ciężkiej pracy, często ponad własne siły. Normą było traktowanie ich przez rodziców, jako „rzecz niezbędną w gospodarstwie”32. W tradycyjnej rodzinie chłopskiej nie mieli oni czasu na zajmowanie się dziećmi
i okazywanie im czułości. Jeden z autorów – J. Czarnecki, zajmujący relacjami
między rodzicami a dziećmi w rodzinach wiejskich, na podstawie wielu obserwacji, wysnuł bardzo interesujące wnioski, twierdząc, że:
„Chłopi bez wątpienia kochają swoje dzieci, ale w właściwy sobie sposób
stratę dziecka opłakują, lecz do chorego wzywają lekarza nader rzadko. Zimową porą prawie wszystkie dzieci kaszlą, na to jednak nikt nie zwraca uwagi. Pieszczot, uścisków i całusów dzieci wiejskie nie znają, prawie; matka to
jeszcze tam niekiedy w wolnej chwili pogłaszcze dziecko po głowie, ale co oj32

M. Hryniewicz, Dziecko na wsi, „Życie Dziecka” 1937, z. 6–7, s. 166.
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ciec to ten chyba tylko okaże swoją miłość dla dziecka, że przywiezie mu
w święto obwarzanek z miasta. Rodzinę wieśniaczą zespala i podtrzymuje nie
miłość, lecz wspólna praca w celu zgromadzenia środków do życia wykonywana [...]”33.

Jak widać zdrowie w ostateczności stawało się przedmiotem zainteresowań
mieszkańców wsi i to okazjonalnie, tylko wtedy, kiedy pojawiła się choroba.
Zdarzały się sytuacje, w których więcej troski wykazywano o inwentarz żywy
niż o zdrowie najmłodszych.
Często z braku świadomości w sprawach zdrowotnych, nie odczuwano potrzeby zasięgania pomocy lekarskiej. Niski poziom dbałości o zdrowie dzieci
wynikał także z wysokich opłat za honoraria lekarskie34. Zazwyczaj praktykowane były domowe sposoby leczenia chorób, często zalecane przez wiejskie
„baby” lub znachorów. Mieszkanka Wołynia wspomina, że jedna z nich zaleciła
jej, by swoje chore dziecko wykąpała w popiele a następnie w wodzie po gotowanych pierogach, jeżeli to nie pomogło należało:
„[...] znaleźć w lesie wywrócone drzewo [...] wziąć tam z pod wywrotu trzy
garście ziemi i w tej ziemi trzy dni kąpać o wschodzie słońca, za trzecim razem zlać te wodę w jakie bądź naczynie, zanieść tam, wylać pod sam wywrót,
również o wschodzie słońca, nie oglądać się ni tam ni z powrotem, to trzeciego dnia dziecko umrze”35.

Wśród przyczyn niskiego poziomu dbałości o zdrowie wymienić należy nie
tylko brak wiedzy o zdrowiu i sposobach jego pielęgnowania, ale również brak
zapewnienia najmłodszym fachowej pomocy. I nie chodzi tu tylko o ciężką sytuację finansową wielu mieszkańców i, co za tym idzie, obawę o koszty ewentualnego leczenia, ale i o małą liczbę lekarzy poza większymi miejscowościami,
co ukazano wcześniej. Często trzeba było jechać do lekarza, lub po niego nie
najlepszymi drogami kilkanaście kilometrów do najbliższej większej miejscowości. Jeśli jeszcze weźmie się pod uwagę ówczesny transport – przeważnie
konna furmanka – to o szybkiej pomocy trudno mówić. Mogła ona mieć decy33
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J. Czarnecki, Poglądy wychowawcze i psychologiczne rodziców wiejskich, „Życie Dziecka”
1937, z. 2, s. 43; R. Renz, Dziecko w rodzinie małomiasteczkowej w Polsce międzywojennej,
[w:] K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, dzieje nowożytne,
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bygdoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 132.
Koszty wizyty lekarskiej kształtowały się dosyć wysoko w porównaniu do niskich dochodów
najuboższych warstw ludności wiejskiej. Z tych samych przyczyn rzadko korzystano z leczenia
w zakładach zamkniętych, szczegolnie wysokie były opłaty za leczenie na oddziale chirurgicznym. M. Stański, Społeczna opieka lekarska na wsi wielkopolskiej w latach 1920–1933, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968, s. 95–100; M. Posłuszna, Świadomość zdrowotna a troska o zdrowie kobiet wiejskich w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Nowiny
Lekarskie” 2012, nr 4, s. 398.
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Opiekuje się mną Bóg, t. 3, Państwowy Instytut Wsi,
Warszawa 1938, s. 416.
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dujące znaczenie przy wielu ostrych chorobach zakaźnych, choćby nieudzielenie
na czas pomocy przy zachorowaniu na błonicę krtani czyli krup, występujący
głównie wśród dzieci, mogło doprowadzić w skrajnych przypadkach do uduszenia się małego pacjenta. Jeśli nawet dziecko przechorowało szczęśliwie którąś
z wymienianych wielokrotnie chorób infekcyjnych, to często pozostawiała ona
w organizmie trwały niekorzystny ślad na całe życie w postaci groźnych powikłań układu krwionośnego, oddechowego, nerwowego czy nerek.
Niewątpliwie pochodzenie rodziców, jak i miejsce zamieszkania odgrywało
dużą rolę w stworzeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i higienicznych swoim dzieciom. Nie zawsze było to podyktowane względami finansowymi, ale często niską świadomością i poziomem wykształcenia rodziców. Zarówno młodzież pochodząca z rodzin chłopskich, jak i z robotniczych znajdowała
się w podobnej sytuacji. Niska w pierwszych latach niepodległości oraz obniżająca się w latach wielkiego kryzysu stopa życiowa, trudne warunki mieszkaniowe, brak odpowiedniej opieki ze strony rodziców, to podstawowe trudności życia większości uczniów w Polsce. Powodowały one różnorakie zagrożenia dla
ich rozwoju fizycznego, jak i psychicznego, co uniemożliwiało im prawidłową
socjalizację i wychowanie. Te destruktywne czynniki poziomu rozwoju osobowości dziecka były niebezpieczne zarówno z punktu widzenia indywidualnego,
jak też dla rozwoju całego społeczeństwa. Należy jednak pamiętać, że ówcześni
lekarze i pedagodzy, świadomi istniejących z jednej strony olbrzymich potrzeb,
a z drugiej ograniczeń, jakie niosła sytuacja ekonomiczna odbudowującego się
dopiero kraju, starali się wypracować optymalne rozwiązania dotyczące propagowania zasad higieny wśród najmłodszych. W dużej mierze przyczyniły się do
tego powstające pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku ośrodki zdrowia,
będące placówkami nastawionymi głównie na profilaktykę. Dzięki nim ograniczono, a nawet, całkowicie wyeliminowano wiele chorób zakaźnych, poprawiając tym samych kondycję zdrowotną całego społeczeństwa.
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Alkoholizm jako zagrożenie dla zdrowia
i moralności dzieci i młodzieży w świetle poradników
dla rodziców z lat 1918–19701
Alcoholism as a danger to the lives and morals of children and
youths in handbooks for parents in the years 1918–1970

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest próba rekonstrukcji zaleceń kierowanych do rodziców, dotyczących negatywnego wpływu spożywania alkoholu na organizm dziecka.
Podstawę źródłową dokonanych analiz stanowią polskie poradniki dla rodziców z lat
1918–1970. Podejmowane na ich kartach rozważania miały w pierwszej kolejności przyczyniać się do promowania wychowania w trzeźwości. Wiele uwag kierowano do kobiet
ciężarnych, wskazując na konsekwencje picia przez nie alkoholu dla rozwijającego się
płodu. Omawiano ponadto los dzieci wychowujących się w rodzinie alkoholowej. Podkreślając wpływ wzorców płynących od dorosłych przestrzegano przed spożywaniem
∗
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ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska
1
Przedstawione w niniejszej pracy ustalenia są częścią szerszych badań, prowadzonych w ramach
rozprawy doktorskiej pt. Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918–1970.
Dolną granicę wyznaczonych ram czasowych stanowi odzyskanie przez Polskę niepodległości
po okresie niewoli narodowej, górną zaś – zmiany we władzach partyjnych i państwowych, do
jakich doszło w roku 1970, zapoczątkowane wydarzeniami marcowymi roku 1968 (ogólnopolską rewoltą studencką, represjami po załamaniu się buntu, czystkami w środowisku intelektualnym czy kampanią antysemicką).
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alkoholu w towarzystwie dzieci, wskazując przy tym na fakt, iż pierwszy kontakt dzieci
z alkoholem często miał miejsce właśnie podczas rodzinnych uroczystości. Przywoływane w publikacjach badania (głównie nad przestępczością nieletnich) miały uzmysławiać nie tylko indywidualne, biologiczne skutki spożywania alkoholu, ale i jego konsekwencje społeczne.
Słowa kluczowe: alkoholizm, zdrowie, dziecko, wychowanie, poradniki, Druga Rzeczpospolita, PRL.

Abstract
The aim of this analysis is an attempt to reproduce the recommendations addressed
at parents concerning the negative impact of alcohol to children. Polish guidebooks for
parents from the years 1918–1970 were used as the source material for the study.
Prevention of children and young people’s addiction to alcohol was the main goal of
considerations undertaken in guidebooks. Pregnant women were pointed out the
consequences of alcohol for the developing fetus. Moreover, authors discussed the fate
of children growing up in an alcoholic family. The fact that the first contact of children
with alcohol often occurred during family meetings caused the need to emphasize the
influence of adults on the development of addiction in children. Research of juvenile
delinquency were cited to show not only the biological side effects of alcohol but also
its social consequences.
Keywords: alcoholism, health, child, upbringing, guidebooks, Second Polish Republic,
Polish People’s Republic.

Historia produkcji oraz spożywania alkoholu jest niemal tak długa, jak
dzieje ludzkości2. Przez wieki alkohol stanowił istotny element praktyk religijnych, stosowano go także w celach medycznych; napoje alkoholowe były (i są)
nieodłącznym składnikiem życia codziennego3. O negatywnych konsekwencjach
zdrowotnych pijaństwa, a także analogii skutków długoterminowych nałogu
z symptomatologią niektórych chorób dziedzicznych i zakaźnych, pisano już
pod koniec XVIII wieku4. Wraz z początkiem 19. stulecia alkoholizm zaczęto
postrzegać jako chorobę5; mechanizm jej powstawania oraz rozwoju przedstawił
2

J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 1996, s. 19.
A. Klonder, Wprowadzenie, [w:] J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, A. Klonder (red.),
Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, t. 1:
Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 7–8.
4
B.T. Woronowicz, Alkoholowe vademecum dla każdego, Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa
Trzeźwości, Zakroczym 1993, s. 51.
5
Tamże.
3
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dopiero w roku 1960 Elvin Morton Jellinek6. Pomimo rosnącej świadomości
w zakresie skutków zarówno zdrowotnych, jak też ekonomicznych, społecznych
i kulturowych nadmiernego spożywania napojów alkoholowych, skala zjawiska
sprawiła, iż na ziemiach polskich już w XIX wieku alkoholizm uznawany był za
plagę społeczną. Jednym ze sposobów propagandy antyalkoholowej stały się
działania na rzecz wychowania w trzeźwości, prowadzone m.in. na łamach wydawnictw o charakterze poradnikowym7.
Aktualność problemu w badanym okresie Polski dwudziestowiecznej sprawiła, iż zagadnienie alkoholizmu oraz walki z nim były tematem licznych opracowań naukowych, publikacji o charakterze popularnonaukowym, broszur oraz
ulotek, wydawanych zarówno w latach międzywojennych8, jak też w okresie
powojennym9. Podejmowano w nich rozważania zarówno w szerokiej, społeczno-ekonomicznej perspektywie, jak też odwoływano się do jednostkowego wymiaru zjawiska, przedstawiając zdrowotne i wychowawcze skutki nałogu.
Problem wpływu alkoholu na dziecięcy organizm oraz sytuacja dziecka pochodzącego z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, podejmowane były także w poradnikach dedykowanych rodzicom, ukazujących się w latach 1918–197010. O potrzebie popularyzacji wśród rodziców
6

J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol..., dz. cyt., s. 63.
Zob.: M. Nawrot-Borowska, Wpływ używek na zdrowie w świetle poradników z II połowy XIX
wieku i początku XX wieku, [w:] J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, A. Klonder (red.), Jedzą, piją, lulki palą..., dz. cyt., s. 193 i nast.
8
Na przykład: Alkohologia, praca zbior., nakł. Polskiego Towarzystwa Walki z Alkoholizmem
„Trzeźwość”, Warszawa 1928; L. Wachholz, Alkoholizm a przestępstwo, Wyd. Centrala Kół
Abstynenckich Młodzieży, Kraków 1927; M. Skiba, Alkoholizm jako zagadnienie gospodarcze
w Polsce, skł. gł. Księgarnia „Biblioteka Religijna”, Lwów 1932; K. Niesiołowski, Sprawa alkoholizmu w zarysie, Katolicki Związek Abstynentów, Poznań 1937; J. Szymański, Alkoholizm
a dziecko i młodzież, Wydawnictwo Towarzystwa „Odrodzenie”, Warszawa 1928. Szeroko podejmowano dyskusje na tematy związane z piciem alkoholu na łamach ówczesnych czasopism,
jak choćby „Trzeźwości” czy „Walce z Alkoholizmem”; artykuły poświęcone alkoholizmowi
wśród dzieci pojawiały się także w „Pediatrii Polskiej”, „Archiwum Higieny”, „Orędowniku
Zdrowia” oraz „Opiekunie Społecznym”.
9
Na przykład: L. Gan, Alkoholizm a bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. Społeczny Komitet do
Walki z Alkoholizmem, Warszawa 1950; A. Solak, Alkohol Twój wróg!, Wydawnictwo Zarządu
Głównego PCK, Warszawa 1951; S. Jonas, M. Łepkowski, Człowiek + alkohol = ?, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1964; N. Kessel, H. Walton, Alkoholizm, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1967; A. Majdecka, Analiza środowisk alkoholików w aspekcie zdrowia
psychicznego dziecka, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Warszawa 1968; J. Fiutowski,
Biologiczno-prawne zagadnienia alkoholizmu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1970; A. Ratajczak, Zwalczanie alkoholizmu w świetle obowiązującego prawa, Wyd. Społeczny Komitet
Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, Warszawa 1970; F. Kaczanowski, Prawda o alkoholu,
Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1970. Czasopismami w całości poświęconymi
problematyce walki z alkoholizmem były w badanym okresie: „Zdrowie i Trzeźwość: pismo
społeczno-moralne” oraz „Problemy Alkoholizmu”.
10
W okresie międzywojennym wydanych zostało ok. dwustu książek o charakterze poradnikowym, kierowanych do rodziców. Lata powojenne, zwłaszcza od drugiej połowy XX wieku, to
okres wzrostu liczby publikacji poradnikowych, głównie z zakresu higieny i zdrowia, kierowa7
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wiedzy dotyczącej biologicznych i społecznych skutków alkoholizmu świadczyć
mogą chociażby dane pochodzące z licznych badań prowadzonych wśród
uczniów różnych typów szkół. Przykładem mogą być wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 1923–1925 wśród uczniów szkół powszechnych z Warszawy,
Wilna oraz Łodzi – ujawniły one, iż abstynentami było zaledwie ok. 1/3 spośród
ankietowanych dzieci (w Łodzi odsetek uczniów niepijących wynosił zaledwie
13,5%!)11. Wstrząsającym rezultatem tychże badań było również odkrycie, iż im
młodsze było dziecko, tym częściej spożywało alkohol12. Równie niepokojące
dane pochodziły z badań przeprowadzonych na początku lat sześćdziesiątych
wśród uczniów warszawskich szkół (podstawowych, średnich, zawodowych
i techników) przez prof. Andrzeja Święcickiego13. Wg nich 73% procent chłopców piło piwo, 70% wino, 32% wódkę; w przypadku dziewcząt odsetek był
niższy, ale aż 52% badanych piło wino, 33% piwo, 9% wódkę. „Progiem tolerancyjności”, czyli wiekiem jawnego, odbywającego się za wiedzą rodziców,
spożywania napojów zawierających alkohol, był wiek 15 lat; młodsze dzieci
zazwyczaj piły po kryjomu. Przytoczone badania jednoznacznie wykazały, iż
pierwszy kieliszek alkoholu najczęściej podali dzieciom ich rodzice.
Twórcy literatury poradnikowej alkoholizm rodziców (obok kiły, rzeżączki,
gruźlicy oraz zaburzeń intelektualnych) wskazywali jako jeden z głównych
czynników prowadzących do defektów rozwojowych potomstwa14. Odbiorcami
nych do rodziców dzieci i młodzieży; wstępne szacunki autorki niniejszego artykułu pozwalają
określić ich liczbę na ok. trzysta. Autorami poradników byli w zdecydowanej większości polscy
specjaliści (pedagodzy, psycholodzy, teolodzy, lekarz, higieniści oraz dietetycy), jednakże na
polskim rynku wydawniczym nie brakowało także przekładów publikacji zagranicznych: w II
RP były to tłumaczenia z języka niemieckiego oraz angielskiego, zaś w latach 50. i 60. XX w.–
rosyjskiego. Do roku 1948 ukazywały się poradniki autorstwa zarówno osób świeckich, jak też
związanych z Kościołem; po tej dacie likwidacja lub ograniczenia nakładane na wydawnictwa
katolickie przyczyniły się do zmarginalizowania udziału poradników religijnych na polskim
rynku księgarskim. Propagując dokonujące się ówcześnie odkrycia z zakresu medycyny, fizjologii, higieny, a także pedagogiki oraz psychologii, poradniki stanowiły doskonały środek popularyzacji wiedzy naukowej wśród niefachowców – w tym przypadku – rodziców; dzięki temu
„[...] wszelkie prawdy, zdobyte mozolną pracą uczonych, stają się dorobkiem szerokich mas
ludzkości” (L. Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim:1864–1905, Wyd. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 31).
11
S. Brokowski, Alkoholizm wśród dziatwy szkół powszechnych miasta Łodzi, „Archiwum Higieny” 1925/1926, t. 1, z. 2, s. 156, [za:] M. Paciorek, Problematyka alkoholizmu wśród dzieci
szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923–1938, „Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny” 2003, t. 10, nr 1–2, s. 204.
12
J. Szmurło, O używaniu napojów wyskokowych przez dziatwę szkół powszechnych w Warszawie,
„Opieka nad Dzieckiem”, R. II, 1924, z. 5, s. 210, [za:] M. Paciorek, Problematyka alkoholizmu..., dz. cyt., s. 204.
13
Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Naukowych Zarządu Głównego Społecznego
Komitetu Przeciwalkoholowego (ZG SKP) w latach 1962–1964.
14
W. Borudzka (red.), Kalendarz matki i dziecka, Wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”,
Warszawa [b.r.w.], s. 55; E. Szinagel, Pielęgnowanie niemowląt. Przewodnik dla matek i pielęgniarek, Księgarnia Powszechna, Kraków 1938, s. 7; W. Hojnacki, Higiena kobiety i kosmetyka, nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, Lwów – Warszawa 1928, s. 64–66; J. Trumpp,
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czynionych przez autorów uwag były nie tylko osoby już posiadające potomstwo, lecz także te, które dopiero przygotowywały się do roli małżonków i rodziców. Troska przyszłych rodziców o własne zdrowie miała być motywowana
dbałością o kondycję zdrowotną zrodzonego w związku dziecka, dlatego też
osoby planujące potomstwo przestrzegano przed spożywaniem alkoholu.
W latach międzywojennych niekiedy wręcz pisano, że alkoholicy z zasady nie
powinni byli wstępować w związki małżeńskie15. Kobiety ostrzegano przed poślubianiem mężczyzn niestroniących od alkoholu, albowiem „[...] mąż nietrzeźwy to w przyszłości kat i zabójca twej duszy i szczęścia małżeńskiego!”16. Przestrogą dla kobiet mających nadzieję, iż zaglądający do kieliszka narzeczony
zerwie z nałogiem po ślubie, miały być pochodzące z praktyki zawodowej twórców poradników historie mężatek poszukujących pomocy w poradniach małżeńskich: „Mąż pije. Wiedziałam o tym przed ślubem. [...]. W ostatnich latach pije
coraz więcej, przychodzi późno do domu, jest [...] ordynarny”17.
Przestrzegano też przed płodzeniem dzieci, gdy przynajmniej jedno z rodziców było odurzone, albowiem dziecku miały wówczas grozić „idiotyzm, głuchoniemota i inne zwyrodnienia”18, a życie takiej istoty – „o ile go wczesna
śmierć nie wybawi z niedoli”19 – miało być nieszczęśliwe i przepełnione cierpieniem. Dlatego też kobietom radzono w miarę możliwości unikać współżycia
z pijanymi mężami20, a jeżeli zmuszone były „dla świętego spokoju się poddać”,
wówczas zalecano, aby zadbały o antykoncepcję21. Alkoholizm uznawany był
przez część autorów poradników katolickich za jedną z niewielu, poza wskazanymi wcześniej chorobami wenerycznymi oraz psychicznymi, uzasadnionych
przyczyn ograniczania liczby potomstwa. Powołując się na argumenty zarówno
Pielęgnowanie niemowląt, Księgarnia Polska Bernard Połoniecki, Lwów – Warszawa 1932,
s. 2; T. Mogilnicki, Pielęgnowanie i karmienie niemowląt, wyd. V, Wydawnictwo T. Gieszczykiewicz, Kraków 1944, s. 9; K. Jonscher, Higiena i żywienie niemowląt, nakł. własnym autora,
Poznań 1938, s. 6–7; P. Zarzycki, O wychowaniu. Wskazówki dla rodziców, Wyd. Księgarnia
Krakowska, Kraków 1927, s. 72; A. Fischer-Dückelman, Kobieta lekarką domową: podręcznik
lekarski do pielęgnowania zdrowia i lecznictwa w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem
chorób kobiecych i dziecięcych, położnictwa i pielęgnowania dzieci, wyd. IV popraw., skł. gł.
Gebethner i Wolff, Warszawa 1928, s. 108, 681–682; A. Szymański, Ograniczanie urodzin
i karalność przerywania ciąży, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej w Lublinie,
Lublin 1930, s. 16; Poradnik „Przyjaciółki” na rok 1950, „Czytelnik”, Warszawa [b.r.w.], s. 96.
15
J. Śmiarowska, Higiena kobiety we wszystkich okresach jej życia, nakł. Księgarni Nauczycielskiej Sp. z o.o. we Lwowie, Lwów 1925, s. 31.
16
K. Bisztynga, Upominek dla rodzin, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1928, s. 120.
17
J. Knoblochowa, Miłoś, małżeństwo i ty, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1966, s. 96.
18
J. Śmiarowska, Higiena kobiety..., dz. cyt., s. 31.
19
S. Podoleński, O życie nienarodzonych, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1933, s. 32.
20
J. Śmiarowska, Higiena kobiety..., dz. cyt., s. 28; J. Szymański, Ograniczanie urodzin..., dz. cyt.,
s. 16; F. Siennicki, Odżywianie i pielęgnowanie niemowląt, wyd. II, Księgarnia B-cia Bogdańscy i S-ka, Warszawa 1949, s. 11–12; W. Szenajch, O karmieniu i pielęgnowaniu niemowląt,
wyd. XVII, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1966, s. 9.
21
A. Fischer-Dückelman, Kobieta lekarką..., dz. cyt., s. 681.
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etyczne, jak i ekonomiczne pisano, iż w takich przypadkach „zapobieganie ciąży
[...] jest [...] wskazane”22.
Autorzy poradników z całego badanego pięćdziesięcia zakazywali spożywania alkoholu (w jakiejkolwiek postaci) w okresie ciąży oraz karmienia piersią23. Stojąc na stanowisku, iż wszelkie używki powodują nieodwracalne szkody
w organizmie dziecka, przy jednoczesnym braku dowodów na temat „bezpiecznej” dawki alkoholu, ciężarne miały bezwzględnie unikać wszelkich napojów go
zawierających. Spożyty przez matkę alkohol porównywano do jadu24, zatruwającego jej organizm, a co za tym szło – także rozwijające się pod sercem dziecko. Wskazywano, iż dzieci matek pijących w ciąży nawet jeśli nie były opóźnione intelektualnie lub ciężko chore (np. na padaczkę), najczęściej miały w późniejszym okresie poważne trudności z nauką25. Na kartach poradników starano
się też walczyć z przesądami mówiącymi, iż pijące w ciąży kobiety miały łatwiejszy poród26, a spożywane w okresie laktacji wino i piwo (szczególnie słodowe) przyczyniały się do zwiększenia ilości pokarmu u karmiącej27. Przekony22

R. Gaskell, Ochrona w małżeństwie, Wydawca Józef Jarecki, Poznań [b.r.w.], s. 16.
S. Progulski, Jak pielęgnować i odżywiać niemowlę?, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa
1929, s. 14; Kalendarz..., dz. cyt., s. 63, 81; F. Czoban-Sandauer, A–B–C matki, „Księgarnia
Nowości”, Lwów 1929, s. 14; A. Küchner, Tajemnica życia powstającego, Towarzystwo Wydawnicze „Epoka” Sp. z o.o., Poznań 1925, s. 167–169; K. Jonscher, Higiena i żywienie...,
dz. cyt., s. 6, 57; Jak wychować zdrowe dziecko, nakła. Zarządu Głównego PCK, Warszawa
1933, s. 12; F. Truby King, Odżywianie i pielęgnowanie dziecka, nakł. Księgarni Ogniwo, Warszawa 1922, s. 10–11; J. Śmiarowska, Higiena kobiety..., dz. cyt., s. 109–110; T. Mogilnicki,
Pielęgnowanie i karmienie..., dz. cyt., wyd. V, s. 9; F. Siennicki, Odżywianie i pielęgnowanie...,
dz. cyt., s. 17; L. Grabowiecka, Kobieta przyszła matka, Wydawnictwo „Kolumna”, Łódź 1949,
s. 67; J. Gołąb, E. Szinagel, Pielęgnowanie niemowląt, „Księgarnia Powszechna”, Kraków
1949, s. 75; B. Archangielski, G. Sperański, Macierzyństwo, Wydawnictwo PZWS, Łódź 1951,
s. 27; J. Foltynowicz-Mańkowa, Będę matką, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1956, s. 35–36;
J. Beaupré, Macierzyństwo, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1967, s. 43; E. Dąbrowski, Higiena kobiety, [w:] B. Kosińska (red.), „Lekarze radzą matkom”, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1954, s. 33; L. Pytel, Co należy wiedzieć o ciąży, porodzie i połogu, Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 1968, s. 105; Z. Szymańska, Czy dzieci są nerwowe..., Wydawnictwo
PZWL, Warszawa 1954, s. 5; W. Szenajch, O karmieniu i pielęgnowaniu..., dz. cyt., s. 9;
B. Cieślak (red.), Kilka słów o Tobie i Twoim dziecku, Wydawnictwo, PZWL, Warszawa 1965,
s. 5; H. Słomczyńska, Moje dziecko i ja, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1968, s. 4. Matylda
Biehler w poradniku wydanym w roku 1919 pisała jednakże, iż kobiety przyzwyczajone do picia mogły w okresie laktacji spożywać lekkie piwo: M. Biehler, Higiena dziecka, wyd. IV, nakł.
Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1919, s. 120.
24
E. Szinagel, Pielęgnowanie niemowląt..., dz. cyt., s. 8; F. Truby King, Odżywianie i pielęgnowanie..., dz. cyt., s. 16.
25
Z. Szymańska, Czy dzieci są nerwowe..., dz. cyt., s. 8.
26
Lżejszy poród miał wynikać z mniejszych rozmiarów noworodka, cechy charakterystycznej dla
dzieci matek pijących: R. Pumpiański, Higiena w życiu kobiety, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1958, s. 39.
27
E. Runge, Zwierciadło matek. Uwagi o pielęgnowaniu niemowląt z uwzględnieniem dobrych
i złych sposobów i licznymi ilustracjami, nakł. Związku Kobiet Pracujących, Poznań [b.r.w.],
s. 4; Jak wychować zdrowe..., dz. cyt., s. 18; F. Czoban-Sandauer, A–B–C matki..., dz. cyt.,
s. 14; J. Śmiarowska, Higiena kobiety..., dz. cyt., s. 109; T. Mogilnicki, Pielęgnowanie i kar23
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wano, iż przenikający z krwi matki do jej mleka alkohol nie tylko odurzał karmione dziecko, ale także sprzyjał rozwojowi skłonności do nadużywania alkoholu w późniejszych latach życia28.
W związku z rozpowszechnieniem pijaństwa zwracano przede wszystkim
uwagę na znaczenie wychowania w trzeźwości29. Powołując się na autorytety
medyczne i moralne (np. lekarzy, duchownych) pisano o szkodliwym wpływie
alkoholu na organizm dziecięcy – tak jego rozwój fizyczny, jak i psychiczny.
Wśród przestróg kierowanych do matek noworodków i niemowląt znalazł się
m.in. zakaz uspokajania dzieci „szmacianymi mamkami” lub bułkami nasączanymi alkoholem30; niekiedy w poradnikach pojawiały się uwagi potępiające
praktykę stosowania u niemowląt uspokajających okładów ze spirytusu31. Wytyczne adresowane do rodziców zawierały ponadto zalecenia zabraniające podawania dzieciom alkoholu pod jakąkolwiek postacią, np. cukierków z likierem,
torcików nasączanych pączem, napojów (soków lub piwa) lub leków na bazie
spirytusu32. W poradnikach obalano przekonanie, iż piwo lub wino było wskazane dzieciom słabym i chorowitym33 – zwracano uwagę, że pozornie korzystne
mienie niemowląt, wyd. I, skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, Warszawa [b.r.w.],
s. 73; H. Słomczyńska, To o mnie Mamo..., Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1964, s. 14;
B. Archangielski, G. Sperański, Matka i dziecko, PZWL, Warszawa 1953, s. 48; Ci sami, Jak
wychować zdrowe dziecko, „Czytelnik”, Łódź 1951, s. 11; B. Zaremba (red.), Lekarski poradnik
domowy, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1964, s. 90.
28
J. Śmiarowska, Higiena kobiety..., dz. cyt., s. 110.
29
J. Zamoyska, O wychowaniu, Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, Poznań 1937, s. 304; M. Biehler,
Podręcznik higieny, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa [b.r.w.], s. 214; Jak wychowywać? cz. II,
Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1932, s. 6; Małżonkowie rodzice, nakł. oo. Redemptorystów, Kraków 1947, s. 61; A.C., Wychować dziecko to wzmocnić ojczyznę, Księgarnia św. Jacka,
Katowice 1948, s. 6; Z. Zygiert, Gdy dziecko źle wygląda, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1964,
s. 16–17; Z. Szymańska, Mój tatuś pije, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1957, s. 5–6.
30
W. Szenajch, Rady dla matek, Wydawnictwo Wydziału Opieki Państwowej nad Dzieckiem
i Matką, Warszawa 1918, s. 12; Tenże, O karmieniu..., dz. cyt., s. 111, 126; L. Wachholz,
O zaburzeniach umysłowych dzieci i młodzieży, „Książnica – Atlas”, Lwów – Warszawa 1927,
s. 15; H. Słomczyńska, Moje dziecko..., dz. cyt., s. 71.
31
T. Mogilnicki, Pielęgnowanie i karmienie..., dz. cyt., wyd. I, s. 72–73; H. Słomczyńska, Moje
dziecko..., dz. cyt., s. 71. Uspokajający efekt takich kompresów wynikał z odurzenia dziecka
oparami alkoholu.
32
J. Trumpp, Pielęgnowanie niemowląt..., dz. cyt., s. 243–244; Tenże, Pielęgnowanie dzieci,
Księgarnia Polska Bernard Połoniecki, Lwów – Warszawa 1933, s. 42–43; Tenże, Pielęgnowanie dzieci w wieku szkolnym, Księgarnia Polska Bernard Połoniecki, Lwów – Warszawa 1933,
s. 243; M. Biehler, Higiena dziecka..., dz. cyt., s. 156; A. Kühner, Tajemnica życia..., dz. cyt.,
s. 174–175; A. Fischer-Dückelmann, Kobieta lekarką..., dz. cyt., s. 110. Jadwiga Zamoyska dopuszczała ewentualność podawania leków sporządzonych na bazie alkoholu, jednakże „[...] tylko wyjątkowo, i chwilowo [...] za przepisem roztropnego lekarza, ale jakże bacznie strzec się
należy, ażeby z chwilowego środka nie wywiązał się szkodliwy nałóg”, przestrzegała (J. Zamoyska, O wychowaniu..., dz. cyt., s. 304).
33
M. Biehler, Higiena..., dz. cyt., s. 156; J. Zamoyska, O wychowaniu..., dz. cyt., s. 304, E. Runge,
Zwierciadło matek..., dz. cyt., s. 8. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku niektórzy lekarze zalecali podawanie wódki, koniaku, wina lub słabego piwa dzieciom słabowitym lub cierpiącym na
blednicę: A. Bołdyrew, Poradniki i czasopisma jako źródło postulatywne do badań nad poży-
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działanie alkoholu w postaci ożywienia i rumieńców na twarzy dziecka, było
typowymi oznakami upojenia alkoholowego. Podobnie zabraniano stosowania
alkoholu jako środka pobudzającego apetyt dziecka34. Przypominając o trującym
działaniu alkoholu na mózg i wątrobę wskazywano ponadto, iż dzieci „kurowane” w ten sposób szybko się uzależniały od podawanych im środków, na co
wskazywała ich nerwowość. Podawany regularnie, nawet w małych dawkach,
był przyczyną wielu tragedii – stopniowego zatrucia organizmu, a w konsekwencji nawet śmierci dziecka, ostrzegano matki. Wychowanie w trzeźwości
miało ponadto chronić dziecko przed niemoralnością35, w tym – onanizmem36.
W poradnikach dla rodziców dzieci w okresie dojrzewania podkreślano, iż
najczęstszym powodem sięgania po alkohol i inne używki była chęć upodobnienia się do dorosłych, udowodnienie sobie i kolegom, że nie jest się już dzieckiem lub bunt przeciw nakładanym przez rodziców ograniczeniom37. Walka
rodziców o abstynencję nastolatka miała mieć dwojaki wymiar: jako czynnik
ochronny przed toksycznym oddziaływaniem alkoholu na intensywnie rozwijający się organizm, po wtóre zaś – niedopuszczenie do rozwoju nałogu (okres dojrzewania uznawano za szczególnie sprzyjający powstaniu oraz utrwaleniu się
skłonności do nadużywania alkoholu)38. Autorzy porad wychowawczych przyznawali jednocześnie, iż przeciwdziałanie piciu przez nastolatki było zadaniem
niezmiernie trudnym i nie zawsze uwieńczonym powodzeniem, z uwagi na przeważający wpływ rówieśników jako grupy normo- i opiniotwórczej. Jedynym sposobem zwalczania nałogów w tym wieku, proponowanym przez twórców poradników, miała być próba wpojenia młodym ludziom przekonania, iż picie czy palenie było oznaką słabej woli39. Niekiedy wręcz pisano, iż najważniejszych czynnikiem profilaktyki antyalkoholowej jest „zdrowy rozsądek samej młodzieży”40.
W poradnikach rozważano także sytuację dzieci wychowywanych w rodzinach, w których nadużywano alkoholu41. Pijaństwo dorosłych uważano za główwieniem dzieci i młodzieży na ziemiach królestwa polskiego w latach 1795–1914 (perspektywa
społeczno-kulturowa i zdrowotno-wychowawcza), „Studia z historii społeczno-gospodarczej”
2013, t. XI, s. 16.
34
H. Słomczyńska, Moje dziecko..., dz. cyt., s. 86.
35
P. Zarzycki, O wychowaniu..., dz. cyt., s. 72; S. Podoleński, Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki
dla rodziców i wychowawców, wyd. II, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1930, s. 34.
36
F. Schneider, Twoje dzieci i Ty, Wydawca: Księgarnia i Drukarnia Katolicka S.A. w Katowicach, Katowice 1938, s. 154–155.
37
K. Dąbrowski, Nasze dzieci dorastają, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1960, s. 97; K. Jonscher, Higiena dzieci starszych, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1956, s. 62; M. Parzyńska,
J. Horodecka, Rodzice, dzieci, rodzice, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1967, s. 86.
38
J. Bogdanowicz, Rozwój fizyczny dziecka, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa
1948, s. 109.
39
Tamże; Z. Brzeziński, J. Leowski, J. Serejski, O dojrzewaniu. Sprawy nie tylko drażliwe, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1959, s. 111.
40
Tamże.
41
B. Szulczewski, Dusza dziecka, Wyd. Księgarnia Uniwersytecka Fiszer i Majewski, Poznań
1925, s. 88; Z. Szymańska, Mój tatuś pije, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1957; J. Fast, ...
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ną przyczynę zaniedbania dziecka, podkreślając nie tylko biologiczne, ale także
emocjonalne, materialne i społeczne konsekwencje alkoholizmu rodziców dla
zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka42. O sytuacji dzieci alkoholików
pisano, iż jest „najtragiczniejsza”43, jako iż żyją one w stałym poczuciu lęku,
bywają zaniedbane, często też padają ofiarami przemocy, włącznie z trwałymi
uszkodzeniami ciała. Dziecko pochodzące z rodziny alkoholowej „[...] nie jest
stracone, tylko [...] trudniejsze do wychowania”44, pisano w jednym z poradników z okresu II Rzeczypospolitej, sugerując jednocześnie, iż dziecko takie powinno wychowywać się w specjalnym ośrodku, z dala od rodziny pochodzenia.
Na dowód przeżywanych przez dzieci problemów, wynikających z nałogu
rodzica(ów)45 w poradnikach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
przywoływano fragmenty listów nadsyłanych przez nastolatki do pism młodzieżowych:
„Szczęścia nie zaznałam od maleńkości. Kiedy bywam szczęśliwa? [...] gdy ojciec
jest trzeźwy. [...] Obawiam się przyprowadzić jakąś koleżankę do domu, bo może
on będzie leżał pijany, a nie chcę, aby się cokolwiek wydało [...]”46,

pisała jedna z czytelniczek „Sztandaru Młodych”, zaś inna tak przedstawiała swą
sytuację:
„[ojczym] często upijał się i wtedy było najgorzej. [...] wymyślał mamie, nieraz nawet próbował brać się do bicia. [...]. Potrafi wyzywać mnie od najgorszych”47.

Nie mniej istotny był materialny aspekt alkoholizmu: postępujący nałóg
przyczyniał się do stopniowego pogarszania sytuacji finansowej rodziny; brak
pieniędzy na alkohol niejednokrotnie prowadził uzależnionego do wynoszenia
Zapalisz? A może napijemy się..., Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1957, s. 17–45; D. Barzach,
A. Lanota, Rodzicom ku uwadze, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1964, s. 44–48; Z. Zygiert,
Gdy dziecko..., dz. cyt., s. 37; B. Domańska, J. Feliksiak, Trudny wiek?, Wydawnictwo PZWS,
Warszawa 1968, s. 15–16; P. Altmanowa, Jaś idzie do I b, Wydawnictwo PZWL, Warszawa
1968, s. 59; E. Jackiewicz, Jak zdobyć zaufanie i szacunek dziecka, „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1955, s. 35; M. Krzyżanowska, Dziecko trudne czy źle wychowane, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1953, s. 22–23.
42
Wskazywano, iż alkohol spożywany przez ciężarną często był przyczyną wad wrodzonych
u dzieci, a także – na skutek uszkodzeń układu nerwowego powstałych w okresie płodowym lub
we wczesnych latach życia (jako efektu traumatycznych przeżyć) – przyczyną trudności w nauce lub zaburzeń zachowania: Z. Szymańska, Dziecko wykolejone, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1959, s. 21–22; M. Krzyżanowska, Dziecko trudne..., dz. cyt., s. 23.
43
Z. Zygiert, Gdy dziecko..., dz. cyt., s. 37.
44
S. Podoleński, Podręcznik..., dz. cyt., s. 34.
45
Jako pijącego rodzica najczęściej wskazywano ojca.
46
B. Domańska, J. Feliksiak, Trudny wiek?..., dz. cyt., s. 16.
47
E. Jackiewiczowa, Listy o trudnym dojrzewaniu, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1961, s. 160.
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z domu cennych przedmiotów, a potem kradzieży – w tym przedmiotów należących do dziecka – mających zapewnić pieniądze na zakup trunków48.
O tym, jak ważne było promowanie wśród rodziców wiedzy o wychowawczych skutkach spożywania przez nich alkoholu, zdaniem autorów poradników,
świadczyć mogły chociażby często obserwowane zabawy dzieci w picie wódki49. Innym, niepokojącym zjawiskiem był udział małoletnich w libacjach lub
przyjęciach z alkoholem, często połączony z degustacją trunków spożywanych
przez dorosłych. Powołując się na wyniki badań naukowych, prowadzonych
wśród uczniów różnego typu szkół to właśnie rodziców lub najbliższych krewnych wskazywano jako osoby po raz pierwszy częstujące dziecko wódką lub innego rodzaju alkoholem (najczęściej w trakcie rodzinnych przyjęć); alkohol podawano już dzieciom dziesięcioletnim, niekiedy nawet młodszym50. Jako przykład
demoralizującego postępowania wskazywano ponadto serwowanie dzieciom
w trakcie rodzinnych uroczystości „wina” z soku lub innego słodkiego, kolorowego napoju. Mimo iż w rzeczywistości dzieci nie piły alkoholu, jednak uczyły się,
iż jest on smaczny, a spożywanie napojów alkoholowych było nie tylko przyjemne, ale także aprobowane przez dorosłych. Takie działania rodziców spotykały się
z surowym potępieniem twórców poradników, jako mające wyjątkowo silny
i trwały wpływ na kształtowanie się proalkoholowych postaw u dzieci.
Innym z celów antyalkoholowej propagandy, prowadzonej na kartach powojennych poradników dla rodziców51, było zwrócenie uwagi na związek nałogu w rodzinie z przestępczością nieletnich. Alkoholizm rodziców (najczęściej
ojca) wskazywano jako istotny czynnik determinujący wykolejanie się dzieci:
„[...] ponura atmosfera domowa, ustawiczne nerwowe naprężenie, bunt, chęć
wydostania się z tej grozy zmuszają dziecko do unikania środowiska domowego, sprzyjają budzeniu się w nim uczuć aspołecznych i powstawaniu aspołecznych nawyków, jak kłamstwo, oszukiwanie, kradzieże, bez których życie
byłoby nie do zniesienia”52,

48

J. Fast, ... Zapalisz?..., dz. cyt., s. 24–25.
D. Barzach, A. Lanota, Rodzicom ku uwadze..., dz. cyt., s. 44; L. Szulczewska, Na Ciebie patrzy
dziecko, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1956, s. 9–10; A. Krassowska, O życzliwości dla
świata i ludzi, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1962, s. 54.
50
M. Parzyńska, J. Horodecka, Rodzice, dzieci..., dz. cyt., s. 86. Ankieta przeprowadzona w roku
1963 wśród dzieci bydgoskich potwierdzała, iż ok. 70% dzieci pierwszym kieliszkiem wódki,
wina lub piwa otrzymało od rodziców. Inne badania, przeprowadzone w latach 1962–1964
wśród uczniów szkół warszawskich, dowodziły natomiast, że 80% pijących chłopców w wieku
do 15 lat spożywało alkohol bez wiedzy rodziców: A. Majewska, Dziecko a alkohol, [w:]
M. Rapacka (red.), Abstynencja, trzeźwość, profilaktyka wychowawcza, Wydawnictwo PZWS,
Warszawa 1969, s. 135.
51
Nie oznacza to, iż wcześniej związek ten nie był zauważany, jednakże w książkach przeznaczonych dla rodziców wątek dziecięcej przestępczości implikowanej alkoholizmem rodziców nie
był poruszany.
52
Z. Szymańska, Dziecko..., dz. cyt., s. 22.
49
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pisano. Potwierdzeniem demoralizującego wpływu alkoholizmu w rodzinie na
zachowanie dziecka miały być statystyki kryminalne, na które powoływali się
autorzy książek53.
Alkoholizm surowo potępiali w swoich książkach także twórcy poradników
o charakterze religijnym. Czytelnikom przypominano, iż choć okazjonalne spożywanie niewielkich ilości alkoholu nie było grzechem, to jego nadmierne używanie już wykroczeniem przeciw Bogu było54. Pijaństwo przedstawiano jako
jeden z czynników pustoszących budujące moralny organizm społeczeństwa
„komórki familijne”55.
Najlepszym sposobem profilaktyki miał być własny przykład rodziców, którzy nie tylko nie pili alkoholu, ale też otwarcie wyrażali swą pogardę dla pijaństwa56. Atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, oparta na wzajemnym zaufaniu rodziców i dzieci miała – zdaniem twórców literatury poradnikowej –
stanowić przeciwwagę dla złych wpływów środowiska rówieśniczego. Wsparciem dla rodziny w wychowaniu nastolatka w trzeźwości miały być organizacje
sportowe i młodzieżowe, szczególnie – harcerstwo, promujące abstynencję jako
styl życia57.
Równie skutecznym sposobem walki z alkoholizmem, na jaki wskazywali
twórcy książek dla rodziców, była edukacja młodego pokolenia58. Jako iż
w kształtowaniu i utrwalaniu właściwej postawy dzieci i młodzieży w stosunku
do alkoholu doświadczenie własne rodziców oraz ich intuicja pedagogiczna
mogły okazać się niewystarczające, zalecano lekturę odpowiednich publikacji
poświęconych tematyce wychowania w trzeźwości59.
Istotną częścią profilaktyki alkoholowej, w myśl uwag z książek międzywojennych, miał być zakaz posyłania dzieci po piwo, wino lub wódkę przeznaczoną dla dorosłych. Zakazywano również wynagradzania dzieci alkoholem za
wykonywaną przez nie pracę, np. drobne sprawunki.
53

Np. studia prowadzone przez Zakład Nauk Prawnych PAN wśród nieletnich przestępców,
w których stwierdzano, iż alkoholizm rodziców był główną przyczyną wykolejenia się dzieci
(L. Szulczewska, Na Ciebie patrzy..., dz. cyt., s. 50; J. Łopuski, Od najmłodszych lat..., PZWL,
Warszawa 1970, s. 66) lub badania prof. Batawi nad nieletnimi przestępcami, z których wynikało, iż 68% z nich miało ojców alkoholików (Z. Szymańska, Dziecko..., dz. cyt., s. 21).
54
Małżonkowie rodzice..., dz. cyt., s. 61.
55
A. Warol, Rodzice i dzieci. Nauki i przykłady, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1935,
s. 49; Małżonkowie między sobą, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1948, s. 8–16.
56
M. Parzyńska, J. Horodecka, Rodzice, dzieci..., dz. cyt., s. 86; L. Szulczewska, Na Ciebie patrzy..., dz. cyt., s. 10, 49–50; K. Jonscher, Higiena dzieci..., dz. cyt., s. 61–62.
57
K. Jonscher, Higiena dzieci..., dz. cyt., s. 61; Dorastający chłopcy od 14–17 lat, Państwowy
Instytut Higieny Psychicznej, Warszawa 1946, s. 3.
58
Brak przełożenia wiedzy dotyczącej szkodliwości alkoholu na ograniczenie jego spożycia wśród
osób wykształconych dostrzegany był przez środowiska lekarskie. Zob.: F. Venulet, Zdrowie
i choroba, [w:] A. Rząśnicki, Nowoczesna encyklopedia zdrowia, wyd. II, t. 2, Wydawnictwo
„Minerwa”, Warszawa 1939, s. 367.
59
J. Łopuski, Od najmłodszych lat..., dz. cyt., s. 3–7.
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Działania wychowawcze rodziny miały iść w parze z edukacją do trzeźwości realizowaną przez szkołę60. Jej rola w profilaktyce alkoholizmu nie miała
ograniczać się do pracy z uczniami, ale także rozciągać na rodziców, dla których
miały być organizowane prelekcje i wykłady, mające uświadamiać im konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu. Mimo iż część publicystów ruchu
abstynenckiego zadanie walki z nałogiem wśród dzieci i młodzieży cedowała
przede wszystkim na szkołę61, twórcy analizowanych poradników pierwszorzędne znaczenie w promocji postaw i zachowań antyalkoholowych przypisywali
rodzinie.
W poradnikach z okresu międzywojennego sporadycznie sugerowano rozwiązanie problemu powszechnego pijaństwa w postaci podniesienia cen alkoholu lub jego reglamentacji62; przeciwnicy radykalnych rozwiązań twierdzili
jednak, iż ustawowa prohibicja lub zabiegi o charakterze finansowym były rozwiązaniami nieskutecznymi, o czym świadczyły doświadczenia krajów, w których (czasowo) funkcjonowały. Jak przekonywano, jedynym środkiem służącym
wypracowaniu trwałych rezultatów w zakresie promocji trzeźwości było wychowanie młodego pokolenia. W poradnikach powojennych niekiedy wśród rad
dotyczących wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży, pojawiały się także
uwagi na temat zwalczania nałogu wśród dorosłych. Również w ich przypadku
zalecano przede wszystkim działania o charakterze oświatowym63, zaś metodami
wspierającymi zwalczanie powszechnego pijaństwa miało być wytworzenie
w społeczeństwie, głównie zakładach pracy, atmosfery potępienia dla nałogowego picia. Radzono też, aby rodzina alkoholika wspierała go w procesie leczenia, a nawet pomagała mu wbrew jego woli (!)64. Skutecznymi metodami profilaktyki miało być unikanie sytuacji, w których był pity alkohol, a także uprawianie sportu. Opisywane w książkach poradnikowych leczenie alkoholików miało
opierać się na indywidualnie dobranej psychoterapii; jak podkreślano był to
proces długotrwały, wymagający tak od rodziny pacjenta, jak i od jego lekarza,
60

„Nie ma przedmiotu szkolnego, przy którego nauce nie znalazłby myślący nauczyciel lub nauczycielka odpowiedniej sposobności dla omawiania wpływu alkoholu na życie jednostki czy
gminy lub kraju, wreszcie narodów”, stwierdzał w swej pracy Bronisław Duchowicz, nauczyciel
chemii i mineralogii, działacz oświatowy i abstynencki, członek Rady Szkolnej Krajowej, autor
podręczników i prac naukowych z zakresu chemii i alkohologii. Por.: B. Duchowicz, W jaki
sposób szkoła powinna walczyć z alkoholizmem młodzieży i społeczeństwa, Wyd. K.S. Jakubowski, Lwów 1927, s. 12.
61
M. Paciorek, Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu
międzywojennego, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, s. 387. Zadaniem szkoły miała być
nie tylko praca wychowawcza z młodzieżą, ale także organizowanie prelekcji poświęconych
szkodliwemu wpływowi alkoholu dla rodziców uczniów.
62
M. Biehler, Podręcznik..., dz. cyt., s. 214.
63
Jednym z kierunków tej działalności były publikacje kierowane do osób chcących zerwać
z nałogiem (patrz przypisy nr 8 i 9 niniejszej pracy). Zawierały one informacje dotyczące zarówno chemicznych właściwości alkoholu, jak też jego wpływu na poszczególne sfery funkcjonowania człowieka (biologiczną, psychiczną, rodzinną, społeczną oraz zawodową).
64
J. Fast, ... Zapalisz?..., dz. cyt., s. 38.
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wielkiego poświęcenia i wytrwałości w dążeniu do celu – abstynencji65. Szczególne miejsce w działalności na rzecz ograniczania spożycia alkoholu przypisywano kobietom: oczekiwano od nich, że swą postawą będą w stanie przekonać
męża do abstynencji lub też skutecznie walczyć z jego nałogiem, zlikwidują
w swym domu zwyczaj częstowania gości napojami alkoholowymi, nie będą
podawały alkoholu służbie ani najemnym pracownikom, a także (o czym wspomniano wcześniej) wychowają dzieci w trzeźwości66.
Czynione przez autorów literatury poradnikowej dla rodziców uwagi miały
na celu wskazanie grożących dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw wynikających ze spożywania alkoholu, zarówno przez ich matki i/lub ojców, jak też same
dzieci. Popularyzacja wśród czytelników poradników wiedzy o szkodliwych
właściwościach alkoholu miała stanowić oręż w walce z pijaństwem i alkoholizmem, uznawanymi w całym badanym pięćdziesięcioleciu za poważny problem
społeczny. Mimo iż to rodziców wskazywano w poradnikach za osoby odpowiedzialne za kształtowanie w dzieciach postawy abstynenckiej, należy jednak zauważyć, iż wskazana problematyka stanowiła nikły procent wszystkich rozważań poświęconych wychowaniu zdrowotnemu dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju. Zarówno w literaturze poradnikowej dla rodziców z okresu
międzywojennego, jak też z lat powojennych (do roku 1970), rozważania na
temat wpływu alkoholu na zdrowie dziecka koncentrowały się głównie wokół
szkodliwości jego oddziaływania w okresie prenatalnym oraz niemowlęcym.
Przede wszystkim wskazywano na neurotoksyczne oddziaływanie alkoholu na
organizm dziecka, przyczyniające się do powstawania u niego deficytów fizycznych i intelektualnych67. Dlatego też ciężarnym i matkom karmiącym zabraniano
spożywania napojów zawierających alkohol; podobny zakaz miał dotyczyć podawania trunków małym dzieciom. Na kartach poradników zwalczano liczne
przesądy mówiące o dobroczynnym wpływie alkoholu na przebieg ciąży i porodu, a także jego walorach leczniczych w odniesieniu do wybranych dolegliwości
wieku dziecięcego. Wskazując na szerokie spektrum toksycznych właściwości
alkoholu, akcentowano również konsekwencje w postaci deficytów w sferze
intelektualnej u dziecka, którego matka piła w ciąży lub okresie karmienia.
Czytelnikom poradników, szczególnie z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
65

W. Kamiński, Choroby psychiczne, [w:] A. Rząśnicki, Nowoczesna encyklopedia..., dz. cyt, t. 4,
s. 49.
66
A. Fischer-Dückelman, Kobieta lekarką..., dz. cyt., s. 110.
67
Na określenie specyficznych zaburzeń rozwojowych powstałych na skutek oddziaływania alkoholu na organizm matki przed zajściem w ciążę, w jej trakcie, na płód, w trakcie porodu oraz
karmienia piersią w roku 1973 wprowadzono termin FAS – Fetal Alcohol Syndrome (jego kryteria diagnostyczne ustalono w roku 1980). Współcześnie na określenie dysfunkcji fizycznych,
zaburzeń w rozwoju poznawczym, uczeniu się oraz zachowaniu, indukowanych toksycznym
działaniem alkoholu na organizm w okresie płodowym, używa się terminu FASD (Fetal Alcohol
Spectrum Disorder, poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych): B. Szczupał, Dziecko
z FASD – problemy diagnostyczne oraz wybrane strategie i metody pracy, „Rozprawy Społeczne” 2013, t. VII, nr 1, s. 80.
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XX wieku, przybliżano ponadto duchowy wymiar cierpień dzieci pochodzących
z rodzin alkoholików. Za okres szczególnie sprzyjający powstawaniu lub
utrwalaniu się nałogu uznawano wiek dojrzewania, przy czym proponowany
rodzicom zakres metod służących skłonieniu adolescenta do abstynencji, ograniczany jedynie do rozmów oraz odwoływania się do zdrowego rozsądku nastolatka, potwierdzał wyrażane niekiedy wprost przekonanie o nieskuteczności propagandy antyalkoholowej w odniesieniu do tej grupy wiekowej. Uwagi odnoszące
się do moralnych konsekwencji nałogu rodzica(ów) na dziecko wyrażały się
głównie w danych dotyczących przestępczości młodzieży pochodzącej z rodzin,
w których przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu. W całym okresie marginalnie traktowano problem (nad)używających alkoholu dzieci – skupiając się głównie na profilaktyce, pomijano kwestie dotyczące postępowania
z dzieckiem pijącym uznając zapewne, iż w takiej sytuacji rodzice będą poszukiwali pomocy instytucjonalnej. Mimo wskazanych braków, poradniki dla rodziców stanowiły rzetelne źródło popularyzujące wiedzę o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu.
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Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom
w latach pierwszej wojny światowej w świetle
doniesień dziennika „Godzina Polski”
Lodz Families Help Directions During WW I in the Light
of „Godzina Polski” Journal’s Reports

Streszczenie
W okresie pierwszej wojny światowej, w okupowanej przez Niemców Łodzi, sytuacja życiowa mieszkańców uległa rozpaczliwemu pogorszeniu. Grabież majątku przemysłowego – maszyn, rezerw surowców, gotowych wyrobów – spowodowały straty
kapitałowe i brak środków na odnawianie produkcji. Rekwirowanie żywności, głównie
zboża i ziemniaków, doprowadziło do poważnych problemów związanych z wyżywieniem mieszkańców, a dodatkowe żądania władz niemieckich, których nie sposób było
zrealizować, pociągały za sobą wysokie kary pieniężne. Konsekwencją tego stanu rzeczy był powolny upadek miasta, w którym gościło bezrobocie, drożyzna, głód, nędza
i choroby. Wywózki na roboty do Niemiec i zagraniczna emigracja zarobkowa zmniejszyła liczbę ludności o blisko 40%.
Z pomocą mieszkańcom Łodzi spieszył początkowo Komitet Niesienia Pomocy
Biednym, a później Okręgowa Rada Opiekuńcza oraz szereg innych instytucji, w tym
m.in. Kościół katolicki i ewangelicko-augsburski, gmina żydowska, a także właściciele
niektórych większych fabryk. O ich działalności na rzecz potrzebujących systematycznie donosił miejscowy dziennik „Godzina Polski”, który ukazywał się latach 1915–
1918. Dzięki tym relacjom możliwe stało się odtworzenie wszelkich inicjatyw, które
∗

e-mail: grzegorz.michalski@gmail.com
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska

Grzegorz MICHALSKI

182

8. Dzięki tym relacjom możliwe stało się odtworzenie wszelkich inicjatyw, które miały
za zadanie ulżyć rodzinom w ich codziennych zmaganiach egzystencjalnych.
Słowa kluczowe: Łódź, pierwsza wojna światowa, pomoc socjalna i opiekuńcza,
dziennik „Godzina Polski”.

Abstract
During World War I in Lodz, being occupied by Germans, life conditions of Lodz
residents became tragically bad. Plunder of industrial property – machinery, reserves of
resources, goods already manufactured – caused capital losses and a lack of means to
reestablish appropriate production. Food confiscation, mainly grain and potatoes resulted in serious problems with food supplementary and alimentation. The German administration’s demands – impossible to meet – if not fulfilled had let to high money
penalties. As a result of those actions a slow decline of the city was observed. All could
experience common unemployment, extremely high prices, hunger, poverty, and
prevalent diseases. Labour deportations to Germany and economic migration reduced
the number of inhabitants by about 40%.
At the beginning of those processes many organizations tried to help the people of
Lodz. First it was Komitet Niesienia Pomocy Biednym (Poor Helping Committee).
Later other institutions, like Okręgowa Rada Opiekuńcza (District Care Commettee),
the Catholic Church, the Evangelical Church of Augsburg Confession, the Jewish
community, and some factory-owners engaged themselves in social care. The journal
„Godzina Polski” issued between 1915–1918 systematically presented their charitable
activities. Thanks to this press information it has been possible to find out all of the initiatives aimed to help and ease families in their everyday existential battles.
Keywords: Lodz, World War I, social care, „Godzina Polski” journal.

W okresie pierwszej wojny światowej sytuacja mieszkańców Łodzi uległa
drastycznemu pogorszeniu. Na skutek grabieży przez niemieckiego okupanta
majątku przemysłowego, przede wszystkim maszyn, rezerw materiałów i gotowych wyrobów oraz ograniczeniu dostępu do surowców energetycznych, głównie węgla, znaczna liczba miejscowych fabryk została całkowicie unieruchomiona. Z kolei te, które nie przerwały swojej działalności, ograniczały rozmiary
produkcji, co z jednej strony oznaczało sporą redukcję zatrudnienia, z drugiej
natomiast – wymuszało niekorzystne dla robotników decyzje dotyczące warunków wykonywania pracy, a także reguł wynagradzania. Konsekwencją takiego
stanu rzeczy był lawinowo wzrastający odsetek bezrobotnych oraz szybkie powiększanie się liczby osób, niemających żadnych możliwości zapewnienia sobie
codziennego bytu na poziomie minimum egzystencji1.
1

K. Radziszewska, Korespondencja Związku Przemysłowców Królestwa Polskiego z szefem zarządu
Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego 1915–1916. Prezentacja źródła archiwalnego, [w:]
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Do katastrofalnego położenia łodzian w latach pierwszej wojny światowej
przyczyniały się nie tylko ograniczone możliwości zarobkowania, ale także realne trudności związane z zaopatrzeniem w podstawowe produkty niezbędne do
życia. Pogłębiający się z roku na rok niedostatek artykułów żywnościowych
i higienicznych doprowadził do występującej na masową skalę spekulacji i spowodował niebywałą ich drożyznę2. Z wyliczeń Jana Fijałka wynika, że od drugiej połowy 1914 roku do drugiej połowy 1918 roku cena ziemniaków i mięsa
wzrosła 13 razy, cukru – 14, chleba razowego – 16, mąki żytniej – 18, grochu
i słoniny – 20, mąki pszennej – 25, a mydła aż 43 razy3.
Należy podkreślić, że w całym okresie pierwszej wojny światowej panująca
na terenie Łodzi powszechna nędza i niespotykany brud, a także niedostateczne
i niewłaściwe odżywianie się ludności przyczyniło się do poważnego pogorszenia stanu zdrowia wielu mieszkańców i tworzyło sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się wielu schorzeń, między innymi gruźlicy, cholery, błonicy,
czerwonki, duru brzusznego i plamistego, ospy i płonicy, które w wielu przypadkach stawały się bezpośrednim powodem śmierci. Do sezonu, szczególnie
niebezpiecznego dla chorych, należała pora zimowa, gdyż ze względu na trudności zakupu drewna i węgla, które wówczas wykorzystywano do ogrzewania
izb i przygotowywania ciepłych posiłków, byli oni najczęściej zmuszeni do
przebywania w nieogrzewanych pomieszczeniach4. O konsekwencjach braku na
rynku materiału opałowego w jednym z łódzkich dzienników napisano:
„Brak paliwa odczuwają nie tylko mieszkańcy miast, ale także włościanie [...].
Znikają więc [...] wielkie grusze, topole, kasztany itp. i z tego powodu obraz pustki
i zniszczenia wywołany pożogą wojny staje się wyraźniejszy i bardziej bolesny”5.

Wszystkie gazety ukazujące się w Łodzi w latach 1914–1918 przekazywały
czytelnikom wiadomości na temat sytuacji ekonomicznej i aprowizacyjnej miasta, codziennym życiu ludności, a także o przedsięwzięciach pomocowych podejmowanych na rzecz mieszkańców przez instytucje i organizacje społeczne6.
K. Radziszewska i P. Zawilski (red.), Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 37–48.
2
A. Stawiszyńska, Łódź w latach pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, s. 344–354.
3
J. Fijałek, Położenie ludności, [w:] B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta, t. I. Do
1918 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Łódź 1988, s. 352.
4
K.R. Kowalczyński, Łódź 1915–1918. Czas głodu i nadziei, Księży Młyn. Dom Wydawniczy
Michał Koloński, Łódź 2014, s. 102–110, 204–214; A. Daszyński, Upadek Ziemi Obiecanej –
kres epoki marzeń, [w:] J. A. Daszyńska (red.), Łódź w czasie wielkiej wojny, Księży Młyn. Dom
Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2012, s. 92.
5
Kronika. Znikanie drzew owocowych i ozdobnych, „Gazeta Wieczorna” 1915, nr 5, s. 3.
6
W przeciwieństwie do dziennika „Godzina Polski”, który w czasie pierwszej wojny światowej
niemal każdego dnia informował o trudnym położeniu ludności, a także o wszelkich inicjatywach społecznych, które miały na celu niedopuszczenie do biologicznej zagłady mieszkańców
miasta, inne ukazujące się wówczas w Łodzi gazety – „Nowy Kurjer Łódzki”, „Gazeta Łódzka”,
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Do jednego z nich należała powstała pod koniec 1915 r. „Godzina Polski”, której wydawcą był Cezary Zawiłowski i Adam Napieralski. Pomimo że redakcja
tej gazety nie ukrywała swojego proniemieckiego nastawienia i propagowała
germańskie spojrzenie na sprawy polityki międzynarodowej, ciesząc się z tego
tytułu poparciem ówczesnego okupanta, znajdowała wśród łodzian dużą rzeszę
czytelników dzięki obszernemu i doskonale przygotowywanemu działowi informacyjnemu7. Z relacji zamieszczanych w tej rubryce można odtworzyć większość podejmowanych działań, które miały na celu ulżenie rodzinom w ich codziennych zmaganiach egzystencjalnych.
Wielką wagę redaktorzy „Godziny Polski” przywiązywali do informowania
abonentów pisma o problemie zapewniania wyżywienia osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z doniesień na ten temat dowiadujemy się, że w różnych punktach miasta powstawały tanie kuchnie, w których za
niewielką opłatą stołowali się w nich każdego dnia najbardziej potrzebujący.
Z roku na rok powstawało ich coraz więcej, choć zdarzało się, że niektóre na
pewien czas zawieszały swoją działalność. Założycielami ich były stowarzyszenia, zakłady pracy, związki zawodowe, parafie czy mniejszości narodowe. Przykładowo można wymienić: kuchnię przy Stowarzyszeniu Pracowników Handlowych „Wzajemna Pomoc”, tanią kuchnię przy Chrześcijańskiej Resursie
Robotniczej, tanią kuchnię przy Stowarzyszeniu Majstrów Fabrycznych, tanią
kuchnię Stowarzyszenia Robotniczego „Strzecha Rodzinna”, tanią kuchnię przy
Towarzystwie Dobroczynności, tanią kuchnię fabryczną przy fabryce Poznańskiego, tanią kuchnię dla robotników Towarzystwa Akcyjnego Grohmana, tanią
kuchnię fabryczną przy zakładach scheiblerowskich, tanią kuchnię Komisji
Międzyzwiązkowej Robotniczych Stowarzyszeń Chrześcijańskich, tanią kuchnię
ludową Opieki Parafialnej św. Józefa, kuchnię parafialną przy Kościele Najświętszej Marii Panny, kuchnię przy parafii ewangelickiej św. Jana oraz parafii
św. Mateusza, kuchnię przy „Talmud Torze”. Każda z nich obsługiwała dziennie
od kilkuset do blisko 2 tys. osób, a zdarzało się, jak w przypadku fabryk Karola
„Rozwój”, „Gazeta Wieczorna” – tylko od czasu do czasu zamieszczały na ten temat wiadomości, ograniczając je najczęściej do wybranych w tym zakresie zagadnień. Zob. np.: Tanie kuchnie
przy zw. zawodowych, „Nowy Kurjer Łódzki” 1915, nr 5, s. 4; O kuchnie dla biednych, Tamże,
nr 24, s. 4; O samopomoc społeczną, Tamże, nr 61, s. 3; Z Komitetu pomocy głodnym, Tamże,
nr 81, s. 3; Zarząd żyd. Kuchni ludowej, Tamże, 84, s. 3; Z zakładów szajblerowskich, „Nowy
Kurjer Łódzki” 1916, nr 231, s. 2; Na trepki dla biednych dzieci, Tamże, nr 295, s. 2; Otwarcie
nowej kuchni dla dzieci, „Gazeta Łódzka” 1916, nr 3, s. 2; Z IX kuchni robotniczej, „Gazeta
Łódzka” 1915, nr 12, s. 2–3; Z kuchni przy Resursie rzem. chrześć. Tamże, nr 17, s. 3; Z Komitetu tanich kuchen, Tamże, nr 321, s. 3; Nowa tania kuchnia, Tamże, nr 154, s. 3; s. 3; Pomoc dla
dzieci szkół żydowskich, Tamże, nr 246, s. 3; „Kropla mleka”, „Rozwój” 1914, nr 227, s. 4; Kronika. Kuchnie robotnicze, Tamże, nr 228, s. 4; Z IX taniej kuchni robotniczej, Tamże, nr 260,
s. 2; Kronika. Tanie obiady, „Gazeta Wieczorna” 1914, nr 4, s. 2; Z tanich kuchen robotniczych,
„Gazeta Wieczorna” 1915, nr 5, s. 2; Kęs chleba dla biednych, Tamże, nr 7, s. 2.
7
W. Kaszubina, Notatki o prasie łódzkiej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”
1968, t. 7, nr 1, s. 176–177.
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Scheiblera, że liczba stołowników przekraczała nawet 4 ty.8 W zależności od
sytuacji zaopatrzeniowej i możliwości finansowych oferowały obiady dwudaniowe lub jedynie zupę9.
Z przekazu dziennika „Godzina Polski” wynika, że niemal jednocześnie
pojawiały się w Łodzi specjalne kuchnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powstawały jako oddzielne placówki albo funkcjonowały przy kuchniach dla dorosłych10. Większość koncentrowała się na sprzedaży bardzo tanich obiadów, ale
też decydowały się na wydawanie posiłków całkowicie bezpłatnie. Zdarzało się
nawet, że niektóre spośród nich rozszerzały zakres swojej działalności, decydując się na podejmowanie aktywności oświatowej. Taka sytuacja miała miejsce
w przypadku kuchni zlokalizowanej przy ul. Brzezińskiej, która nie tylko trudniła się wydawaniem dzieciom darmowych posiłków, ale otworzyła dla nich
szkółkę elementarną, w której naukę pobierało 70. dzieci. Każde z nich otrzymywało ponadto bezpłatnie wszystkie niezbędne materiały piśmienne, a nawet
konieczną odzież11. Cenną inicjatywą Komisji Międzyzwiązkowej Robotniczych
Stowarzyszeń Chrześcijańskich było otwarcie w 1916 roku trzech kuchni nowe8

Z zakładów szajblerowskich, GP, 1916, nr 104, s. 4; Warto w tym miejscu zauważyć, że „Godzina Polski” informowała czytelników, iż dzięki naczelnemu inżynierowi Edwardowi Wagnerowi w zespołach fabrycznych Karola Scheiblera zorganizowano podczas wojny bardzo rozbudowaną opiekę nad robotnikami. Oprócz taniej kuchni wydającej dziennie 4 300 porcji obiadów
w cenie zaledwie 3 kopiejek, funkcjonowała fabryczna kooperatywa spożywcza, gdzie po cenie
kosztu można było zaopatrzyć się w produkty żywnościowe, działała własna piekarnia, w której
wypiekano tygodniowo 32 tys. funtów chleba, a także bezpłatna pralnia świadcząca każdego
dnia swoje usługi 30, 40 rodzinom, które dodatkowo mogły nabyć po cenie kosztu praktycznie
niedostępne na terenie miasta kostki mydła. Ponadto dla robotników mających rodziny urządzono na placach fabrycznych zagonki, na których mogli oni uprawiać ziemniaki.
9
Zob. np.: Tania kuchnia przy Resursie Rzemieślniczej Chrześcijańskiej, „Godzina Polski” (dalej:
GP) 1916, nr 5, s. 4; Kuchnia przy Stowarzyszeniu pracowników handlowych „Wzajemna Pomoc, GP, 1916, nr 13, s. 4; Tania kuchnia przy Towarzystwie akc. L. Grohmana, Tamże; Tania
kuchnia fabryczna przy fabryce Poznańskiego, GP, 1916, nr 31, s. 4 i nr 52, s. 4; Jeszcze jedna
kuchnia dla inteligencji, GP, 1916, nr 6, s. 4; Tanie kuchnie robotnicze, GP, 1916, nr 8, s. 3;
Z taniej kuchni przy fabryce K. Szajblera, GP, 1916, nr 10, s. 4; Z tanich kuchni przy chrześcijańskich Stow. Robotniczych, GP, 1916, nr 17, s. 4; Z tanich kuchni robotniczych, GP, 1916,
nr 24, s. 4; Milionowy obiad, GP, 1916, nr 37, s. 4; Tania kuchnia „Strzechy rodzinnej”, GP,
1916, nr 45, s. 4; Kuchnia dla stanu średniego, GP, 1916, nr 49, s. 4; Z opieki parafial. przy kościele św. Józefa, GP, 1916, nr 56, s. 4; Z taniej kuchni przy Resursie rzemieśl., GP, 1916, nr 75,
s. 4; Tanie kuchnie ludowe, GP, 1916, nr 126, s. 4; Nowe kuchnie, GP, 1916, nr 137, s. 4;
Z opieki parafialnej św. Józefa, GP, 1916, nr 286, s. 4; Statystyka tanich obiadów, GP, 1917,
nr 11, s. 4; Żydowskie kuchnie ludowe w Łodzi, GP, 1917, nr 52, s. 4; Z tanich kuchni robotniczych, GP, 1917, nr 88, s. 4; Z taniej kuchni dla inteligencji, GP, 1917, nr 158, s. 5.
10
Z czasem zarządy działających autonomicznie wielu bezpłatnych kuchni dla dzieci szkolnych
podjęły decyzję o połączeniu się w jedną instytucję, aby udoskonalić system zaopatrywania
w artykuły spożywcze i wyeliminować tym samym występujące w poszczególnych placówkach
zróżnicowanie w odżywianiu dzieci. Taką samą decyzję podjęła gmina żydowska wobec działających pod jej szyldem tanich kuchni dziecięcych. Zob.: Z bezpłatnych kuchni dla dzieci
szkolnych, GP, 1917, nr 70, s. 4; Połączenie tanich kuchni dziecięcych, Tamże.
11
Zob.: Szkoła przy taniej kuchni, GP, 1916, nr 131, s. 4; Szkoła przy taniej kuchni, GP, 1916,
nr 142, s. 4; Zebranie założycieli taniej kuchni, GP, 1916, nr 163, s. 3.

186

Grzegorz MICHALSKI

go typu, przygotowujących kleiki z kaszy orkiszowej i perłowej dla dzieci
w wieku od 2 do 4 lat. Aby ułatwić rodzicom dostęp do tych placówek, zostały
one zlokalizowane w różnych punktach miasta. Jedna mieściła się w samym
centrum, w okolicy ul. Średniej, druga – na Bałutach, trzecia natomiast – w pobliżu Rynku Górnego12. Z czasem pojawiły się w Łodzi kuchnie ruchome, które
dowoziły bezpłatne obiady do szkół i ochronek. Pierwszą założyła wspomniana
wcześniej Komisja Międzyzwiązkowa Robotniczych Stowarzyszeń Chrześcijańskich. Rozpoczęła ona swoją działalność w październiku 1916 roku. Początkowo
rozwoziła do szkół i ochronek około 200 obiadów dziennie, ale już w połowie
grudnia liczba ta wzrosła do 1 050-ciu. Obsługiwała szkołę i ochronkę przy
ul. Składowej, szkołę na przy ul. Południowej, szkołę w Pasażu Szulca, dwie
szkoły przy ul. Długiej i szkołę przy ul. Szkolnej13. Warto zauważyć, że jedną
z największych powołał do życia ksiądz prefekt Antoni Kuczyński, która w ciągu dnia dostarczała uczniom 1 500 porcji pożywienia14.
Jak donosiła „Godzina Polski”, w styczniu 1916 roku Magistrat podjął decyzję o unormowaniu działalności tanich kuchni, wydając specjalny statut, określający zasady ich funkcjonowania. Tylko bezwzględne stosowanie się do ustanowionych norm decydowało o znalezieniu się pod patronatem miejskim i uzyskiwaniu stosownych subsydiów. Wśród najważniejszych zapisów znalazły się
te, które wyznaczały cenę posiłków dla dorosłych i dzieci, podkreślały konieczność przygotowywania ich w higienicznych warunkach, ze świeżych składników, z dostateczną ilością tłuszczu. Inne paragrafy wymagały prowadzenia
książki rachunkowej, zawierającej codziennie odnotowywane wpływy i wydatki,
przesyłania do urzędu miasta dwa razy w miesiącu sprawozdań finansowych
oraz sporządzania list osób korzystających z tanich i bezpłatnych obiadów15.
Opublikowanie wspomnianego dokumentu spowodowało, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej kuchni dostosowywało się do obowiązujących przepisów i tym
samym otrzymywało prawo do pobierania należnych dotacji. Na początku 1916
roku pod zarządem miejskim znalazły się już 74 tanie kuchnie robotnicze, dobroczynne, ludowe i dla dzieci, a pod koniec tego miesiąca było ich o cztery
więcej. Serwowały one łącznie każdego dnia 50 tys. obiadów, w tym pięć i pół
tys. uczniom i 6 tys. innym biednym dzieciom16. W maju w miejskich spisach
12

Specjalna kuchnia dla dzieci, GP, 1916, nr 9, s. 4; Z taniej kuchni dla dzieci, GP, 1916, nr 16,
s. 4; Nowa kuchnia dla dzieci szkolnych, GP, 1916, nr 44, s. 4; O kleiki dla dzieci, GP, 1916,
nr 70, s. 4; Tanie kuchnie dla uczni, GP, 1916, nr 101, s. 4; Tanie kuchnie dla dzieci, GP, 1916,
nr 103, s. 4; Tania kuchnia dla dzieci, GP, 1916, nr 122, s. 4; Nowa kuchnia dla dzieci, GP,
1916, nr 147, s. 4.
13
Pierwsza kuchnia ruchoma, GP, 1916, nr 290, s. 4; Kuchnia ruchoma, GP, 1916, nr 348, s. 4.
14
Kuchnie ruchome dla dziatwy szkolnej, GP, 1916, nr 287, s. 4; Kuchnia ruchoma, GP, 1916,
nr 294, s. 4; Kuchnia ruchoma dla dzieci szkolnych, GP, 1916, nr 320, s. 4; Kuchnia ruchoma,
GP, 1917, nr 11, s. 4; Kuchnia ruchoma, GP, 1917, nr 45, s. 4; Kuchnia ruchoma, GP, 1917,
nr 167, s. 4.
15
Statut tanich kuchni, GP, 1916, nr 20, s. 4.
16
Z Komitetu tanich kuchni, GP, 1916, nr 13, s. 4; Z Komitetu tanich kuchni, GP, 1916, nr 35, s. 4.
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figurowało 98 kuchni – 41 mieszanych (tworzonych przez przedstawicieli różnych wyznań), 26 – żydowskich, 20 – katolickich, 8 – ewangelickich i 3 mariawickie. W ciągu trzydziestu dni podały one do stołu 2 268 206 posiłków. We
wrześniu patronat miejski przyjęło już 106 kuchni, które karmiły codziennie 100
tys. dorosłych i dzieci17. Zdarzało się, że niektórym placówkom odbierano wcześniej przyznane uprawnienia, głównie za nagminne łamanie regulaminu. W 1917
i 1918 roku liczba tanich kuchni kształtowała się średnio na poziomie 90–97, co
nie oznaczało, że dużo mniej osób korzystało z ich usług18. Na przykład w sprawozdaniu Komitetu Tanich Kuchni za luty 1918 roku odnotowano, że każdego
dnia wydawano przeciętnie 64 795 obiadów, podkreślając, iż w skali całego
miesiąca do jadłodajni zgłosiło się 1 814 277 osób19.
Z adnotacji zamieszczanych w „Godzinie Polski” można wyczytać, że na
skutek trudności aprowizacyjnych20 oraz częstych nieprawidłowości w działalności tanich kuchni pojawiały się projekty reorganizacji tej formy pomocy
mieszkańcom Łodzi. Jednym z inicjatorów reformy w tej dziedzinie był radny
Szpikierman, który zakładał podporządkowanie zarządowi miasta całej operacji
pomocy żywnościowej. Występując z propozycją powołania dwóch centralnych
kuchni, jednej dla chrześcijan, drugiej – dla Żydów, wyrażał pogląd, że dzięki
takiemu rozwiązaniu szybko nastąpi pozytywna zmiana dotycząca jakości podawanego jedzenia, co miało – jego zdaniem – w krótkim czasie doprowadzić do
poprawy stanu zdrowia ludności i ograniczenia nakładów na walkę z przeróżnymi niedomaganiami i chorobami. Podobne stanowisko reprezentował pastor
Rudolf Gundlach21, który na odbytym we wrześniu 1917 roku zebraniu Wydziału Niesienia Pomocy Biednym zaproponował zamianę wsparć pieniężnych
na bezpłatną „ciepłą strawę”, którą wydawano by dwa razy dziennie: przed południem – w godzinach od dziesiątej do jedenastej oraz po południu – w godzinach od siedemnastej do osiemnastej. Wypowiadając się o funkcjonujących
wówczas stołówkach dla biednych, zauważał:
17

Ze statystyki tanich kuchni, GP, 1916, nr 160, s. 4; 102 tanie kuchnie, GP, 1916, nr 139, s. 4;
Z Komitetu tanich kuchni, GP, 1916, nr 172, s. 4; Z Komitetu tanich kuchni, GP, 1916, nr 278,
s. 4; Czynność delegacji wspomagania biednych, GP, 1916, nr 352, s. 4.
18
Miejska pomoc dla biednych, GP, 1917, nr 122, s. 5; Tanie obiady, GP, 1917, nr 170, s. 6;
Z tanich kuchni, GP, 1917, nr 218, s. 5; Tanie obiady, GP, 1917, nr 230, s. 5; Działalność delegacji nies. Pom. biednym, GP, 1918, nr 43, s. 6.
19
1.814.277 obiadów, GP, 1918, nr 66, s. 6.
20
Do największych problemów w zaopatrzeniu tanich kuchni zaliczano systematyczny brak ziemniaków, a także chleba, który zgodnie z przepisami miał być podawany do każdego obiadu. Zob.
np.: O mąkę dla kuchni, GP, 1916, nr 50, s. 4; Z Wydziału tanich kuchni, GP, 1916, nr 59, s. 4;
Z tanich kuchni, GP, 1916, nr 69, s. 4; Tanie kuchnie a ziemniaki, GP, 1916, nr 71, s. 4; Ankieta
tanich kuchni, GP, 1916, nr 72, s. 4; Z taniej kuchni Resursy rzemieślniczej, GP, 1916, nr 79,
s. 4; Z tanich kuchni, GP, 1916, nr 280, s. 4; O chleb dla tanich kuchni, GP, 1917, nr 294, s. 5.
21
O wielokierunkowej działalności pastora R. Gundlacha można przeczytać w następującym
opracowaniu: J. Sosnowska, Działalność duszpasterska i społeczna pastora Rudolfa Gustawa
Gundlacha (1850–1922). Przyczynek do historii dobroczynności w Łodzi, „Studia z Historii
Społeczno-Gospodarczej” 2012, t. X, s. 87–103.
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„Istniejące obecnie tanie kuchnie należałoby skasować, gdyż takowe, aczkolwiek bardzo pożyteczne, lecz nie w zupełności odpowiadają swemu zadaniu,
natomiast trzeba otworzyć w różnych punktach miasta parę kuchni centralnych, znajdujących się pod zarządem miasta. Zapobiegnie to wszelkim nadużyciom, jakie obecnie, niestety, w niektórych kuchniach, jak i przy wydawaniu pieniężnych wsparć się zdarzały”22.

Na łamach „Godziny Polski” zaprezentowano także koncepcję restrukturyzacji systemu dożywiania mieszkańców Łodzi, która została wniesiona do Magistratu przez przedstawicieli organizacji robotniczych. Zapisano w niej kilka kluczowych w tym zakresie życzeń. Po pierwsze, zaproponowano likwidację
wszystkich takich placówek, które były prowadzone przez osoby prywatne. Po
drugie, zasugerowano potrzebę uporządkowania funkcjonowania pozostałych
poprzez dokonanie ich podziału na dwie kategorie: ogólnomiejskie oraz robotnicze. Po trzecie, wskazano, że każda kuchnia powinna przekazywać co najmniej 10
tys. obiadów dziennie, w tym 25% darmowych. Po czwarte, wymagano, aby każdy konsument płacił za posiłek jedną czwartą jego wartości. Po piąte, oczekiwano,
że w kuchniach robotniczych obiady zostaną podzielone na trzy kategorie: płatne,
bezpłatne i – jak to określono – lepsze. Po szóste, liczono, że kuchniom przyzna
się uprawnienia do zakupu produktów w miejscach, gdzie jest to najdogodniejsze.
Po siódme, postulowano regularne, comiesięczne udzielanie przez miasto wsparcia finansowego, natomiast jesienią, ze względu na konieczność zimowych zapasów, przekazywanie w formie jednorazowej zaliczki za cały kwartał. Po ósme,
wnioskowano, aby personel każdej kuchni stanowił nie mniej niż 9 osób23.
Łódzka gazeta bardzo skrupulatnie odnotowywała wszelkie wysiłki zmierzające do ułatwienia ubogim rodzicom pozyskania mleka dla najmłodszych
mieszkańców Łodzi – produktu, który w czasach okupacji należał zdecydowanie
do towarów deficytowych. Poważne kłopoty aprowizacyjne miasta spowodowały, że było ono drogie i trudno dostępne w istniejących punktach sprzedaży.
Zdobywanie i rozdawnictwo mleka stało się jednym z najważniejszych zadań
stojących przed założonym jeszcze w 1904 roku Towarzystwem Opieki nad
Niemowlętami „Kropla Mleka”24. Środki na ten cel częściowo pochodziły
z zasiłków przekazywanych przez władze miejskie, częściowo od dobrze sytuowanych darczyńców, którzy albo przekazywali odpowiednie kwoty z własnych
dochodów, albo zyski z organizowanych kwest podczas koncertów czy też specjalnych spotkań towarzyskich. Zdarzało, że akcję pozyskiwania funduszy
wspierał powstały w Łodzi Komitet Rockefellerowski, chrześcijańskie związki
22

Ciepła strawa zamiast wsparć pieniężnych, GP, 1917, nr 258, s. 5; Kuchnie centralne, GP, 1917,
nr 293, s. 5.
23
W sprawie reorganizacji tanich kuchni, GP, 1917, nr 285, s. 5.
24
Por.: J. Sosnowska, Działania Towarzystwa „Kropla Mleka” na rzecz opieki nad dzieckiem i matką
w Łodzi w latach I wojny Światowej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2013, t. XI s. 67–81.
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zawodowe, rada opiekuńcza, gmina żydowska, Komitet dla Wschodu w Berlinie, różne organizacje społeczne, a także funkcjonujący w gmachu Siemensa
tymczasowy bazar25. Autorzy not w „Godzinie Polski” zauważali, że mleko
przeznaczano głównie dla niemowląt do 13. miesiąca życia, choć w miarę możliwości starano się, aby otrzymywały je dzieci wątłe, słabo rozwinięte fizycznie,
w wieku od półtora roku do 4 lat. Liczba punktów, w których je rozdawano
szybko wzrastała i w szczytowym momencie okupacji niemieckiej było ich
sześć. Działały w różnych miejscach miasta: przy ul. Piotrkowskiej 103 i 282,
Lutomierskiej 21, Zgierskiej 30, Rokicińskiej 41 i Rybnej 1026.
Z relacji „Godziny Polskiej” wynika, że wszystkie punkty rozdawnictwa
pozostawały pod opieką lekarzy, którzy określali ilość mleka potrzebnego poszczególnym niemowlętom, prowadzili stałą ich obserwację, udzielali porad
w zakresie higieny i żywienia, a w przypadkach chorobowych kierowali dzieci
do ambulatoriów i szpitali. Mleko krowie poddawano częstym badaniom chemiczno-bakteryjnym i wydawano je już przegotowane, zaś mleko skondensowane – w postaci rozwodnionej27. Na szpaltach tego łódzkiego wydawnictwa publicyści uświadamiali czytelnikom, że Towarzystwo „Kropla Mleka” rzadko dysponowało nadmiarem tego produktu. Podkreślano, że kiedy dochodziło do sytuacji
wyczerpania wszystkich jego zapasów, co zdarzało się dość często, wówczas przekazywano matkom odpowiednią porcję kaszy. Zwracano też uwagę, że dopiero
dzięki poszukiwaniu pomocy w Generalnym Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce działającym w szwajcarskim Vevey28 i osobistemu zaangażowaniu w tę
sprawę żony doktora Józefa Maybauma do Łodzi przybył jeden cały wagon zagęszczonego mleka29.

25

Zob.: „Kropla Mleka”, GP, 1916, nr 7, s. 4; Na mleko na najbiedniejszych, GP, 1916, nr 26,
s. 4; Nowe rozdawnictwo mleka, GP, 1916, nr 27, s. 4; Rozdawnictwo mleka, GP, 1916, nr 33,
s. 4; Z „Kropli mleka”, GP, 1916, nr 34, s. 4; Dwa podwieczorki na „Kroplę mleka”, GP, 1916,
nr 161, s. 4; Mleko skondensowane, GP, 1916, nr 314, s. 4; Z bazaru „Kropli mleka”, GP, 1916,
nr 342, s. 3; Zamknięcie bazaru na „Kroplę mleka” i trepki, GP, 1916, nr 345, s. 4; Dochód bazaru na „Kroplę mleka”, GP, 1916, nr 348, s. 4.
26
Zob. np.: „Kropla mleka”, GP, 1916, nr 55, s. 4; Rozdawnictwo mleka, GP, 1916, nr 108, s. 4;
Z tow. „Kropla mleka”, GP, 1916, nr 332, s. 4.
27
Tow. „Kropla Mleka”, GP, nr 297, s. 3.
28
Komitet został założony w styczniu 1915 roku przez Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego. W jego składzie znaleźli się między innymi: Gabriel Narutowicz, Antoni Osuchowski, Szymon Askenazy i Władysław Mickiewicz. Zajmował się niesieniem materialnej i rzeczowej pomocy polskim ofiarom wojny. Współpracował z powołanym przez biskupa Adama Sapiehę krakowskim Książęco-Biskupim Komitetem Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny
(KBK), który objął swoim patronatem wszystkie działania szwajcarskiego Komitetu na terenie
kraju. Zob.: D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski
w czasie pierwszej wojny światowej, Wydawnictwo UAM, Poznań 1986; Taż, Polonia devastat.
Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914–1918), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003;
R. Moskała, Trzy lata działalności K.B.K., „Przegląd Powszechny” 1918, t. 149–150, s. 659–661.
29
Mleko dla biednych, GP, 1916, nr 334, s. 4; „Kropla mleka”, GP, 1918, nr 109, s. 3;
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Działalność prowadzoną przez Towarzystwo Opieki nad Niemowlętami
najlepiej charakteryzują publikowane na łamach łódzkiej gazety sprawozdania30.
W jednym z nich, za rok 1917, czytamy:
„W roku sprawozdawczym «Kropla mleka» była czynną w 6-u rozdawnictwach i miała pod swoją opieką około 2.000 dzieci. Wydano w tym czasie
135.433 litrów mleka krowiego normalnego, 22.649 puszek mleka zagęszczonego, 109 puszek mączki Nestla i 8 puszek fosfatydy [odżywki – przyp.
G.M.]. Prócz tego matki karmiące wyłącznie piersią otrzymywały bony na
obiady, a dzieci starsze – bony na kleiki”31.

Jak pisał wspomniany dziennik, mimo wielkiej aktywności Towarzystwa
nie udało się objąć opieką wszystkich dzieci. W 1916 roku na terenie miasta
żyło blisko 10 tysięcy niemowląt, które powinny być zaopatrywane w mleko.
Wiele więc matek, nie licząc tych wywodzących z zamożniejszych środowisk,
musiało liczyć na własną zaradność32.
Do ważnych spraw zaliczali dziennikarze „Godziny Polski” informowanie
czytelników o instytucjonalnym zagospodarowywaniu uczniom czasu podczas
letnich wakacji. Tę formę pomocy łódzkim rodzinom uważano za szczególnie
cenną, ponieważ nie tylko pozwalała objąć dzieci wychowawczym nadzorem,
nie dopuszczając do spędzania przez nie dni bez nauki szkolnej na ulicy, ale
także dawała pewność całodziennego utrzymania, które dla wielu z nich oznaczało pełnowartościowe odżywianie się po wielu miesiącach niedojadania. Niezależnie od tego czy przedsięwzięcia te przyjmowały charakter stacjonarny, czy
wyjazdowy gwarantowały najmłodszym odzyskanie spokoju od edukacyjnych
obowiązków oraz zapewniały możliwość zapomnienia o dokuczających na co
dzień okupacyjnych trudnościach. W pierwszym przypadku otwierano na terenie
miasta półkolonie, nazywane często korpusami wakacyjnymi, na których pod
czujnym okiem warszawskiego wychowawcy z Ogrodów Dziecięcych im.
W.E. Raua dzieci spędzały cały dzień na wolnym powietrzu, bawiąc się w parkach i ogrodach, a także uczestnicząc w turystycznych wycieczkach. W przypadku drugim – przygotowywano pobyty na koloniach i wyjazdy na wieś. Organizowaniem tego rodzaju wypoczynku zajmowały się zwykle chrześcijańskie stowarzyszenia robotnicze, Towarzystwo Chrześcijańskich Kolonii Letnich, Towarzystwo Kolonii Letnich dla dzieci żydowskich, wiele parafii Kościoła katolickiego
i ewangelickiego, a niekiedy ad hoc powoływane komitety składające się z grona
30

Zob. np.: Kropla mleka, GP, 1916, nr 23, s. 4; Z „Kropli Mleka”, GP, 1916, nr 319, s. 5; Ze
Stow. „Kropla Mleka”, GP, 1917, nr 26, s. 4; Z „Kropli Mleka” GP, 1917, nr 194, s. 5; Z „Kropli mleka”, GP, 1917, nr 251, s. 5; Tow. „Kropla Mleka”, GP, 1917, nr 297, s. 3; „Kropla mleka”, GP, 1918, nr 109, s. 3; Kropla mleka, GP, 1918, nr 135, s. 4.
31
Działalność t-wa „Kropla mleka”, GP, 1918, nr 34, s. 5.
32
Mleko dla niemowląt, GP, 1916, nr 314, s. 4; „Kropla mleka”, GP, 1917, nr 15, s. 4; Z „Kropli
mleka”, GP, 1917, nr 85, s. 4; Opieka nad niemowlętami, GP, 1917, nr 108, s. 5; Z Tow. „Kropla mleka”, GP, 1917, nr 136, s. 5.
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pedagogicznego szkół średnich. Środki finansowe na zabezpieczenie letniska pozyskiwano od miejscowej Rady Opiekuńczej, czasami otrzymywano je jako dary
od innych miast, a nawet napływały z polskich środowisk z zagranicy. Dzieci
przebywały w różnych miejscowościach od 4 do 6 tygodni, jedne bliżej Łodzi –
w Wiśniowej Górze czy Rudzie Pabianickiej, inne nieco dalej – we Włocławku,
Nieszawie, Piotrkowie Kujawskim, Kutnie, Turku, Koninie, Sieradzu33.
Według informacji zawartych w „Godzinie Polskiej” najbardziej spektakularna była działalność prowadzona przez Komitet „Wieś dla Dzieci”, funkcjonujący przy Łódzkiej Okręgowej Radzie Opiekuńczej. Wchodząc w kontakty
z innymi terenowymi Oddziałami i przedstawicielami różnych środowisk wiejskich: ziemianami, proboszczami, bogatszymi chłopami starał się on zapewnić
dzieciom pochodzącym z biednych rodzin robotniczych i inteligenckich kilkutygodniowy pobyt w czasie wakacji na łonie przyrody. Na przykład współpraca
z Kołem Ziemianek na Kujawach zaowocowała wystosowaniem przez nie prośby o przyjmowanie w tym regionie dzieci na wypoczynek. Łódzki dziennik tak
pisał na ten temat:
„Ziemianki kujawskie, których działalność dobroczynna dla biednej dziatwy
naszego miasta wydatnie się już zaznaczyła, rozpoczęła obecnie agitację
w sprawie rozmieszczenia po dworach, na Kujawach, pewnej liczby młodzieży obojga płci [...]. Chodzi tu o gościnę na czas wakacyjny. W odezwie opublikowanej w tym celu Koło ziemianek wyraża nadzieję, że każdy dwór, plebania i zamożniejsza chata nie odmówi gościny wakacyjnej młodzieży”34.

Tego typu i podobne wystąpienia spotykały się z dużym odzewem wiejskich
społeczności. Należy dodać, że przyjmujący pod swój dach łódzkie dzieci nie
tylko należycie je odżywiali, ale bardzo często zamieniali na nowe ich nędzne,
sprane i rozsypujące się ze starości ubrania35.
„Godzina Polski” zamieszczała w piśmie komunikaty dotyczące wyjazdów
uczniów na wieś, ale nie zawsze pojawiały się one regularnie. Ze studiów nad
nimi wynika, że na wakacyjny wypoczynek kierowano każdego roku po kilka
tys. osób, najczęściej do miejscowości w powiatach: łódzkim, brzezińskim, ła33

Zob. np.: Zapisy dzieci na kolonie wiosenne, GP, 1916, nr 66, s. 5; Dla młodzieży szkolnej, GP,
1916, nr 114, s. 8; Z Tow. kolonij letnich dla dzieci żyd., GP, 1916, nr 138, s. 4; Na kolonie letnie,
GP, 1916, nr 141, s. 4; Z Kom. chrześć. kolonij letnich, GP, 1916, nr 144, s. 4; Korpusy wakacyjne
dla dzieci szkolnych, GP, 1916, nr 155, s. 4; Z komitetu chrz. kolonij letnich, GP, 1916, nr 165, s. 4;
Kolonie dla dzieci szkolnych, GP, 1917, nr 93, s. 4; Kolonie letnie dla uczniów szkół średnich, GP,
1917, nr 145, s. 3; Półkolonje, GP, 1917, nr 183, s. 5; Kolonje dla młodzieży szkół średnich, GP,
1917, nr 200, s. 5; Z Tow. kolonji letnich dla dzieci żydowskich, GP, 1917, nr 204, s. 5.
34
Młodzież szkolna na wsi, GP, 1916, nr 134, s. 4.
35
Zob. np.: Z kom. letnisk dla ubogiej dziatwy, GP, 1917, nr 142, s. 3; Letniska dla dzieci klasy
średniej, GP, 1917, nr 146, s. 4; Wyjazd dzieci szkolnych na wieś, GP, 1917, nr 160, s. 5; „Wieś
dla dzieci”, GP, 1917, nr 180, s. 5; Letniska dla ubogiej dziatwy, GP, 1917, nr 183, s. 4–5; Wieś
dla dzieci, GP, 1917, nr 203, s. 5; Wysyłanie dzieci na wieś, GP, 1918, nr 29, s. 5; Z komitetu
„Wieś dla dzieci”, GP, 1918, nr 92, s. 5; „Wieś dla dzieci”, GP, 1918, nr 120, s. 6.
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skim, sieradzkim, kaliskim, tureckim, kolskim, konińskim, słupeckim, łęczyckim i rawskim36. Na krótko przed podróżą poddawano dzieci drobiazgowym
oględzinom lekarskim, kąpano, dezynfekowano odzież, a także wyposażano
w kołdry, sienniki, poszewki, trepki, ubranie i koszulę37.
Z kart „Godziny Polski” czytelnicy nie tylko dowiadywali się, kto organizował dzieciom w miesiącach letnich pobyt poza miastem i dokąd je wysyłano,
ale otrzymywali także informacje o stosunkach, jakie wśród nich niekiedy panowały. Pisano:
„Do komitetu letnisk dla ubogiej dziatwy łódzkiej poczynają coraz częściej napływać z prowincji skargi na niesforne zachowywanie się dzieci wysyłanych na
letniska. Włościanie skarżą się, iż przyjęte przez nich na wyżywienie dzieci, zachowują się krnąbrnie i bardzo nie chcą jeść podawanych im pokarmów, wymagając wyszukanych potraw i łakoci, a co najważniejsze uchylają się wszelkimi
sposobami od jakichkolwiek, najlżejszych bodaj zajęć, twierdząc, iż przysłane
zostały nie po to, aby pracować, lecz dlatego, aby ich opiekunowie dawali im
dobrze jeść. Dzieci z domów inteligentnych nie chcą obcować w zbiorniach
i schroniskach z dziećmi z ludu, tworząc oddzielne kółka i separując się na grupy, wskutek czego utrudniony jest nadzór nad całą gromadą”38.

W kontekście przywołanych słów, które wyrażały niezadowolenie goszczących na wsi dzieci, przytoczono sformułowaną przez Magistrat przestrogę pod
adresem rodziców, że jeśli nie wpłyną na swoje potomstwo, aby poprawnie zachowywało się na letnisku i było posłuszne wobec swych tymczasowych opiekunów i żywicieli, to wówczas odpowiednie czynniki administracyjne zostaną
zobligowane do podjęcia decyzji o wycofaniu niesubordynowanych osobników
z miejsc ich umieszczenia i oddania ich matkom i ojcom, bez dalszego już prawa
korzystania w następnych latach z dobrodziejstwa ludzi, którzy bezinteresownie
świadczyli pomoc potrzebującym39.
Należy zauważyć, że publicyści dziennika „Godzina Polski” podawali także
wiadomości dotyczące innych zorganizowanych wówczas doraźnych form
wsparcia, z których łódzkie rodziny mogły skorzystać, aby ograniczyć negatywne skutki wynikające ze skomplikowanej okupacyjnej rzeczywistości. Z jednej
strony zamieszczano komunikaty o bezzwrotnych zasiłkach i rozdawnictwie

36

Zob. np.: Z Komitetu letnisk dla ubogiej dziatwy, GP, 1917, nr 166, s. 5; „Wieś dla dzieci”, GP,
1917, nr 185, s. 3; Z Komitetu „Wieś dla dzieci”, GP, 1917, nr 209, s. 5; Z Komitetu „Wieś dla
dzieci, GP, 1917, nr 217, s. 5; „Wieś dla dzieci, GP, 1917, nr 231, s. 5; „Wieś dla dzieci”, GP,
1918, nr 100, s. 6; Z Komisji „Wieś dla dzieci”, GP, 1918, nr 115, s. 5; „Wieś dla dzieci”, GP,
1918, nr 130, s. 5.
37
„Wieś dla dzieci”, GP, 1917, nr 184, s. 5; Z komitetu letnisk dla dziatwy łódzkiej, GP, 1917,
nr 224, s. 5; Kolonje dla dzieci inteligencji, GP 1918, nr 93, s. 6.
38
Z komitetu letnisk dla ubogiej dziatwy, GP, 1917, nr 177, s. 5.
39
Tamże.
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odzieży oraz kwestach i dystrybucji obuwia dla dzieci40, z drugiej – zawiadamiano o Komitecie Zagonków działającym przy Delegacji Niesienia Pomocy
Biednym, który darmowo albo za niewielką opłatą wydzierżawiał w różnych
punktach Łodzi działki przeznaczone głównie pod uprawę ziemniaków, fasoli,
bobu, brukwi oraz kapusty41. Przytaczano odezwy skierowane do prywatnych
posiadaczy nieruchomości, aby przyczyniali się do ulżenia doli biednej ludności
i udostępniali im wolne place pod zagonki42. W jednej z nich wybrzmiał w 1916
roku następujący apel:
„Jak wykazało doświadczenie roku ubiegłego, zagonki oddały niemałą usługę
najbiedniejszej robotniczej ludności naszego miasta. Pomoc w tej formie udzielana potrzebującym prze posiadaczy jest ze wszech miar i celowa, i etyczna.
Zagonki w ubiegłym roku dały robotnikom do 30.000 korcy ziemniaków.
Ludność robotnicza zrozumiała korzyści płynące z posiadania zagonka, i dziś
zapotrzebowani na zagonki jest znacznie więcej, niż ziemi do rozdania. To też,
kto jeszcze ma place lub kawałki gruntu, z których sam nie korzysta, niech za
konieczny obowiązek obywatelski sobie weźmie zdeklarować te nieużytki jak
najspieszniej do Komitetu Zagonków (Szkolna 8) na użytek dla biedaków.
Ociąganie się w tej sprawie jest krzywdą społeczną”43.

Podsumowując, należy stwierdzić, że niezależnie od politycznej orientacji,
„Godzina Polski” była w okresie Wielkiej Wojny jedynym polskim dziennikiem,
który regularnie i szczegółowo zapoznawał czytelników z działalnością pomocową na rzecz potrzebujących mieszkańców miasta. Jej największy walor stanowiły informacje o działalności tanich kuchni, dzięki którym wiele łódzkich
rodzin przeżyło czasy wojennego głodu, przeprowadzanych akcjach Stowarzyszenia „Kropla Mleka”, bez których rodzice najmłodszych mieszkańców miasta
mieliby trudności z zapewnieniem im odpowiedniego dla wieku pożywienia,
organizowanych koloniach i półkoloniach, które w okresie wakacji szkolnych
umożliwiały biednym uczniom szkół elementarnych i średnich spokojny wypoczynek i regenerację nadwyrężonych marnym odżywianiem sił fizycznych
i psychicznych czy wreszcie apelach o zagospodarowywanie działek, których
plony dawały szansę na zmniejszenie żywnościowych niedostatków. Wszystkie
40

Zob. np.: Rozdawnictwo odzieży, GP, 1916, nr 35, s. 3; Ze składnicy odzieży, GP, 1916, nr 39,
s. 4; Składnica ubrań dla biednych, GP, 1916, nr 45, s. 4; Składnica odzieży, GP, 1916, nr 122,
s. 5; Z Kom. rozdawnictwa odzieży, GP, 1916, nr 157, s. 4; Rozdawnictwo odzieży, GP, 1916,
nr 17, s. 4; Na trepki dla dzieci szkolnych, GP, 1916, nr 313, s. 3; Sprzedaż trepków, GP, 1916,
nr 317, s. 4; Wynik pieniężny kwesty na trepki, GP, 1916, nr 325, s. 4; Pantofle dla dzieci szkolnych, GP, 1916, nr 329, s. 4.
41
Zob. np.: Zagonki na placach miejskich, GP, 1916, nr 58, s. 4; Z Komitetu rozdziału zagonków,
GP, 1916, nr 71, s. 4; Z komitetu zagonków, GP, 1916, nr 139, s. 4; Z Komitetu zagonków, GP,
1916, nr 159, s. 4; Z Komitetu zagonków, GP, 1916, nr 172, s. 6; Z komitetu zagonków, GP,
1917, nr 68, s. 4; Z Komitetu zagonków, GP, 1918, nr 87, s. 3.
42
O puste place pod zagonki, GP, 1916, nr 75, s. 4;
43
W sprawie zagonków, GP, 1916, nr 72, s. 4;
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podawane przez „Godzinę Polski” treści pozwalały ówcześnie żyjącym łodzianom na bieżąco śledzić i dowiadywać się, gdzie i na jakich zasadach mogli
otrzymać niezbędne wsparcie.
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Streszczenie
Dziennik „Ilustrowana Republika” wydawany w Łodzi w okresie międzywojennym
zamieszczał na swych łamach wiadomości ogólnokrajowe oraz lokalne o tematyce politycznej, społecznej, handlowej i kulturalnej. Dokonana rekonstrukcja tych treści pozwoliła odtworzyć sytuację bytową, w jakiej znalazła się ludność tego miasta w latach
wielkiego kryzysu ekonomicznego. Przemysłowy charakter Łodzi powodował, że poważna liczba mieszkańców wiązała swoje życie zawodowe z pracą, głównie w fabrykach włókienniczych, które w okresie niekorzystnej koniunktury gospodarczej początkowo ograniczały, a później redukowały zatrudnienie. Masowe bezrobocie stawiało
wiele rodzin, nie tylko robotniczych, w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy i drożyzna zwielokrotniały zasięg ubóstwa. Zdecydowanemu nasileniu uległy zjawiska
eksmitowania z mieszkań za długi w należnościach za komorne, wyprzedaży posiadanego dorobku, usuwania dzieci ze szkół z powodu zaległości w opłacie czesnego, nieporozumień i konfliktów rodzinnych. Odnotowywano wzrost samobójstw z powodów
ekonomicznych, szerzenie się żebractwa i demoralizacji dzieci (kradzieże, prostytucja,
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picie alkoholu). Mimo czynionych wysiłków, udzielana przez władze miejskie i komitety obywatelskie pomoc nie była w stanie uchronić od nędzy wszystkich miejscowych
rodzin.
Należy podkreślić, że „Ilustrowana Republika” nie rejestrowała pełnego obrazu
biedy łódzkich środowisk, a ukazywała jedynie sytuacje najbardziej dramatyczne.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy w Polsce (1929–1935), sytuacja łódzkich rodzin
w latach trzydziestych XX wieku, dziennik „Ilustrowana Republika”.

Abstract
The „Ilustrowana Republika” journal issued in Lodz in the inter-war period mainly
concentrated on local and national topics of political, social, economic, and cultural
problems. The reconstruction of the contents has enabled the presentation and recreation of the conditions of existence of Lodz residents during the years of the great economic crises. The industrial character of Lodz had influenced the inhabitants’ activity.
They worked in textile factories. In the times of unprofitable business conditions factory-owners restricted, and later seriously reduced the number of employees. Mass unemployment was the source of the tough economic situation for working-class families,
and others. The lack of work and enormously high prices multiplied the range of poverty. The process of eviction due to rent arrears, selling of previously gathered goods,
the expulsion of children form school because of delays in school-fee payment, misunderstandings and family conflicts became much more common and intensive. The
growth of economic suicides, begging, and child demoralization (thefts, prostitution,
and alcohol consumption) was easily noticed. In spite of the help provided by many
municipal and civic committees these efforts were not sufficient to protect many families from a state of extreme poverty.
Keywords: economic crises in Poland (1929–1935), situation of Lodz families in the
30. of XX c., „Ilustrowana Republika” journal.

Wielki światowy kryzys ekonomiczny końca lat dwudziestych XX wieku
bardzo szybko dał znać o sobie w Polsce. Pierwsze powolne oznaki spadku koniunktury gospodarczej zauważalne już były pod koniec 1928 roku, głównie
w przemyśle włókienniczym. Łódź stała się jednym z pierwszych miast, które
najszybciej dotknęła recesja, i jednocześnie ośrodkiem, w którym najwięcej osób
utraciło pracę. Tylko między grudniem 1930 roku a lutym 1931 roku zamkniętych zostało przeszło 200 fabryk. O skali bezrobocia świadczy chociażby fakt, że
w tym czasie, w jednym z największych przedsiębiorstw w Zjednoczonych Zakładach K. Scheiblera i L. Grohmana z 93 888, pracujących tam wcześniej osób,
na swych stanowiskach pozostało jedynie 1 241. Warto również podkreślić, że
cała branża włókiennicza skupiała 90% wszystkich zatrudnionych w tym mieście. Masowe bezrobocie stawiało wiele rodzin, nie tylko robotniczych, w trud-
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nej sytuacji materialnej. Dodatkowo, brak możliwości zbytu towarów powodował, że firmy, którym udało się uchronić przed bankructwem, pracowały zaledwie kilka razy w tygodniu i często zalegały z terminową wypłatą zarobków1. To
właśnie w Łodzi ze zdwojoną siłą ujawniła się pełna paleta zjawisk, będących
konsekwencją stanu, w jakim znalazła się polska gospodarka. Losy mieszkańców miasta w dobie kryzysu lat 1929–1935 na bieżąco odnotowywała „Ilustrowana Republika”2 – pismo codzienne wydawane od 1923 roku przez łódzki koncern „Republika”. Kierowana była do bogatego mieszczaństwa, związanego ze
sferami przemysłowo-handlowymi. Nakład liczący 20–30 tys. egzemplarzy,
największy wśród wszystkich miejscowych gazet porannych, świadczył o opiniotwórczej roli tego dziennika3. Stąd informacje o ubóstwie życia sporej części
łodzian docierały do tych, od których oczekiwano konkretnej pomocy.
Bezrobocie, będące bezpośrednim skutkiem kryzysu gospodarczego, niosło
ze sobą szereg zjawisk, które zagrażały egzystencji wielu łódzkim rodzinom.
Większość z nich dotknął poważny spadek poziomu życia, z tym że dla jednych
wyrażał się w stopniowym ubożeniu, dla innych biedą, dla jeszcze innych –
bytowaniem w skrajnej nędzy. Z badań opublikowanych w „Ilustrowanej Republice”, a przeprowadzonych przez miejscowy Instytut Spraw Społecznych
w trzystu rodzinach, o różnej skali zamożności, wśród robotników i pracowników umysłowych, w dzielnicach Bałuty, Chojny, Koziny i Radogoszcz wynika,
że ponad 65% wszystkich bezrobotnych na tym obszarze straciło pracę w latach
1929–1932. Bezrobotni krótkotrwali, którzy pozostawali bez zatrudnienia nie
dłużej niż jeden rok stanowili 41%, zaś bezrobotni długotrwali – 59% ogółu
nieposiadających pracy. W 1/3 badanych rodzin znajdowały się zarówno osoby
zatrudnione, jak i niemające zajęcia, w ponad połowie wszyscy jej członkowie
byli bezrobotnymi. Do konsekwencji tego stanu rzeczy należy zaliczyć szereg
negatywnych sytuacji, które w czasach względnej stabilizacji gospodarczej, co
prawda również występowały, ale nigdy w tak wielkim nasileniu. Środowiskom
tym w dużej większości towarzyszył głód, co potwierdzały przeprowadzone
wyliczenia, z których wynikało, że średnie kwoty na tygodniowe utrzymanie
czteroosobowej bezrobotnej rodziny nie były większe niż 10 złotych4.
1

Straty w potencjale przemysłu, „Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi” [b.r.w.], nr 9, s. 253–
255; Ciężkie warunki życia łodzian, tamże, s. 265–266. Problematyka kryzysu ekonomicznego
i walki z tym zjawiskiem podejmowana była m.in. w opracowaniach: Z. Landau, J. Tomaszewski, Wielki kryzys 1930–1935, Książka i Wiedza, Warszawa 1982; Tychże, Gospodarka Drugiej
Rzeczypospolitej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991; M. Ciechocińska, Próby walki
z bezrobociem w Polsce międzywojennej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1965.
2
Redaktorem gazety był Marian Nusbaum-Ostaszewski.
3
W. Władyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje
prasy polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988, s. 111–113; J. Wilmański, Dzieje prasy Łódzkiej, [w:] A. Kempa, Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów, Oficyna Bibliofilów,
Łódź 1991, s. 6; Przegląd prasy łódzkiej, „Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi” [b.r.w.],
nr 9, s. 269–270.
4
Jak żyją łódzcy bezrobotni, „Ilustrowana Republika” 1936, nr 124, s. 9.
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Gazeta na bieżąco informowała czytelników o tragicznych losach rodzin pozbawionych środków do życia – o zasłabnięciach z niedożywienia osób w różnym
wieku, śmierciach głodowych, a nawet próbach pozbawiania życia dzieci, nie
mogąc zapewnić im minimum wyżywienia5. Ta sama przyczyna była powodem
wielu porzuceń dzieci. Tak stało się w przypadku 22-letnej kobiety, która nie
mogąc zapewnić bytu pięciomiesięcznemu synkowi i nie uzyskawszy zgody
w Wydziale Opieki Społecznej na umieszczenie go w miejskim żłobku, pozostawiła niemowlę w jednej z bram ruchliwej ulicy Zachodniej, z dołączoną karteczką: „Dziecko rzymsko-katolickie, chrzczone, karmione piersią. Nie mam
wyjścia, jestem bez pieniędzy i dachu nad głową”6.
Stan psychicznego poczucia beznadziejności sytuacji życiowej, panujący
w wielu rodzinach, zmuszał je do poszukiwania środków do życia najróżniejszymi sposobami. Jednym z nich stało się żebractwo, nazywane przez redaktorów dziennika przypadkowym, czyli wymuszone warunkami egzystencjalnymi,
w przeciwieństwie do żebractwa zawodowego, charakteryzującego się niechęcią
do podejmowania kiedykolwiek i jakiejkolwiek pracy. Bezrobotni domownicy
wysyłali zazwyczaj na ulicę najstarszych i najmłodszych członków ze swego grona. Czasami jednak zdobywaniem jałmużny trudnili się ojcowie, którzy – jak wyjaśniano: „[...] mając w domu małe dzieci, nie widząc innej drogi ratunku wychodzą na ulicę lub kołaczą do drzwi mieszkań, aby zdobyć coś dla rodziny”7.
Innych, brak pracy i związana z nim bieda prowokowała do dokonywania
drobnych kradzieży w sklepach spożywczych. Przyniesiona do domu torebka
cukru, mąki lub kaszy, niezależnie jak zdobyta, dawała szansę na przeżycie kolejnego dnia bez poczucia głodu8. Jeszcze innym sposobem zapewnienia przetrwania trudnych czasów rodzinie była prostytucja. Liczba kobiet tzw. upadłych
wzrastała wraz z rosnącym stanem bezrobocia. Wiele z nich nierząd uprawiało
chwilowo, zmuszone koniecznością, nędzą, brakiem innego zajęcia lub chorobą
głównego żywiciela. Rekrutowały się z różnych warstw społecznych. Wśród
nich znalazły się robotnice fabryczne, ekspedientki, szwaczki, manikiurzystki
i pracownice umysłowe. Prostytuowały się kobiety zamężne i dziewczęta kilkunastoletnie, które nie tak dawno ukończyły szkołę powszechną. Niektóre z nich
były namawiane lub zmuszane do wyjścia na ulicę przez rodzinę, inne podejmowały się tej profesji dobrowolnie, dla dobra własnego i najbliższych. „Ilu5

Ofiary głodu, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 210, s. 3; Zmarł z głodu i nędzy, „Ilustrowana
Republika” 1935, nr 345, s. 7; Zbrodnia obłąkanej matki. Tragiczne dzieje rodziny, pozbawionej
środków do życia, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 231, s. 5; Tragedia nieszczęśliwej matki,
„Ilustrowana Republika” 1931, nr 311, s. 6.
6
Nędza jest złym doradcą, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 335, s. 6. Zob. też: 11-letni podrzutek w wydziale opieki społecznej, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 142, s. 5.
7
Ci, którzy nie otrzymują zapomóg. Ułomni, chorzy, żebracy winni być ulokowani w schronisku,
„Ilustrowana Republika” 1932, nr 40, s. 5. Zob. też: Walka z żebractwem. Starcy do przytułków,
dzieci do domów wychowawczych, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 16, s. 7.
8
Ukradł z głodu, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 58, s. 8.
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strowana Republika” wskazywała, że wiele z nich utrzymywało ze swoich zarobków rodziców, siostry, braci, mężów i dzieci9.
Gwałtownemu poszerzaniu ulegało zjawisko niewydolności rodzicielskiej,
które przejawiało się brakiem troski o wychowywanie potomstwa. Tak rodziły
się dzieci ulicy, nie mogące liczyć na swoje rodziny. Pozostawiane bez opieki
piły alkohol, paliły papierosy znajdowane w rynsztokach, żywiły się dzięki
ofiarności obcych ludzi. Bywało, że już 13-, 15-letnie dziewczynki pozostawały
na utrzymaniu dorosłych mężczyzn. Gazeta tak charakteryzowała ten typ małoletnich mieszkańców Łodzi:
„Umieszczone w zakładach wychowawczych, czekają tylko odpowiedniej
chwili, by uciec. Nie umieją już żyć inaczej. Kochają ulice tak, jak dziecko wiejskie kocha pola i lasy. Jak same opowiadają, uczepienie się tramwaju, nocleg na
chodniku, zbieranie odpadków – to ich emocje”10.

Ale obok dzieci ulicy były i takie, które codziennie ranno przychodziły na
giełdę pracy dla młodocianych – tak nieoficjalnie nazywano ekspozyturę dla
małoletnich Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy – z nadzieją, że znajdą
wreszcie jakieś, choćby dorywcze, zatrudnienie, które pozwoli im zasilić budżet
rodzinny kwotą paru złotych. W jednym z artykułów podkreślano, że nie są to
dziewczęta i chłopcy wykolejeni, bezdomni, którzy zerwali więzy z najbliższymi, lecz dzielni młodzi ludzie rozumiejący rozpaczliwość sytuacji, w jakiej się
znaleźli i pragnący pomóc nie tylko sobie, ale i rodzicom11.
Bezrobocie nie tylko niosło ze sobą głód, niedożywienie i patologie rodzinne, ale również dotkliwe przypadki eksmisji. Z doniesień „Ilustrowanej Republiki” wynika, że stawały się one wydarzeniami niemal codziennymi. Wyroki sądu
grodzkiego w tych sprawach zapadały bardzo szybko, zgodnie zresztą z obowiązującym prawym, które przyjmowało, że zaległości w zapłacie komornego sięgające dwóch miesięcy mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania
przeciwko niewypłacalnemu lokatorowi. Nawet wyrok Sądu Najwyższego, który
zalecał sądom niższej instancji odrzucać skargi właścicieli kamienic w przypadku wyjątkowych okoliczności, w jakich znaleźli się najemcy mieszkań, nie był
szeroko respektowany, w szczególności, gdy zaległości w opłatach dotyczyły
długiego czasu i składały się ze znacznych kwot. Eksmisje w pierwszych latach
kryzysu odbywały się we wszystkich porach roku i oznaczały wyrzucenie na
9

Tajemnice domu schadzek w Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 310, s. 10; Wzrost prostytucji w Łodzi. Tragedia bezrobotnych dziewcząt, które znalazły się bez żadnych środków do
życia, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 320, s. 7; Iva, Przeklęty zawód tzw. kobiet upadłych,
„Ilustrowana Republika” 1932, nr 320, s. 7.
10
Piętno grzechu i występku. 13-letnie dzieci kradną, piją i zarażają się chorobami wenerycznymi,
„Ilustrowana Republika” 1930, nr 37, s. 5.
11
Giełda pracy dla młodocianych. Nie chcą kraść i żebrać – proszą o pracę, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 36, s. 7.
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bruk12. Istniały co prawda „baraki” dla bezdomnych utrzymywane przez władze
miejskie, ale nawet te najbardziej prymitywne formy bytowania, z powodu przepełnienia, nie zawsze dawały schronienie. Najgorzej sytuacja przedstawiała się
zimą, kiedy to zdarzało się przebywać pozbawionym jakiegokolwiek lokum na
kilkunastostopniowym mrozie. Opis jednoczesnej eksmisji trzech rodzin mieszkających od kilkunastu lat przy ulicy Zawadzkiej 9, przeprowadzonej w listopadzie 1930 roku oddaje cały tragizm, ale i stanowi odtworzenie typowej sytuacji,
w jakiej znalazły się osoby pozbawione dachu nad głową. Pisano:
„Przed wejściem do każdej z trzech oficyn leżały złożone na ziemi różnego
rodzaju meble i sprzęt, począwszy od szaf i łóżek, a skończywszy na wiadrach, miskach i garnkach. Co chwila pojawiali się jacyś ludzie, którzy układali, obok już leżących na ziemi rzeczy, coraz to nowe wynoszone z mieszkań.
[...] a na tle tego niecodziennego obrazu wyraziście odbijały się postacie kilkunastu osób – mężczyzn, kobiet, dzieci, na twarzach których widoczne były
rozpacz i przygnębienie”13.

Łódzka gazeta odnotowywała niemalże wszystkie takie zdarzenia, w tym
m.in. dotyczące bezrobotnej wdowy Bruchy Szerakowskiej z dwojgiem małych
dzieci, która nie wiedząc do kogo zwrócić się o pomoc, zamieszkała w bramie
kamienicy przy Ogrodowej 8, rodziny Naglów koczującej po eksmisji na podwórku swojego dotychczasowego domu przy ulicy Brzezińskiej 16 i przegnanej
stamtąd przez gospodarza, Kazimierza Serwy z Tarnowskiej 13, który miał na
utrzymaniu żonę i sześcioro dzieci, a zarobek 30 zł tygodniowo nie wystarczał
na systematyczne pokrywanie komornego, Wacława Danke z ulicy Abramowskiego 11, który opiekował się chorą żoną czy będącej w ciąży i pozostającej
bez pracy p. Zubertowej ze Zgierskiej 181, której mąż odbywał karę więzienia14.
Do rzadkości nie należało, że czynnościom komornika towarzyszył dramatyczny przebieg, gdyż zdesperowani lokatorzy uciekali się nie tylko do używania
pod jego adresem wyzwisk, ale również i do rękoczynów. Wzywana policja
próbowała opanowywać sytuację, w której poszkodowanymi stawali się nie
tylko dorośli, ale i dzieci. Bywało również i tak, że w obronie pozbawianych
12

Zaleganie z opłatą 2-ch rat komornego nie jest dostatecznym motywem dla wydania wyroku
eksmisyjnego. Doniosłe orzeczenie Sądu Najwyższego, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 159,
s. 5; Masowe eksmisje lokatorów zajmujących większe mieszkania, a zalegających płaceniu komornego, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 209, s. 5.
13
Eksmisja trzech rodzin, które od lat kilkunastu mieszkały w domu przy ul. Zawadzkiej 9. Kilkanaście osób wyrzucono wśród zimy na bruk uliczny, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 34, s. 5.
14
Tragedia bezdomnych. Wdowa z dwojgiem dzieci na podwórzu, „Ilustrowana Republika” 1929,
nr 86, s. 7; Wyrzuceni na bruk. Eksmisja przy ul. Brzezińskiej Nr 16, „Ilustrowana Republika”
1934, nr 212, s. 5; Wyeksmitowany robotnik prosi o pomoc, „Ilustrowana Republika” 1929,
nr 154, s. 5; Krwawa eksmisja robotnika, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 1, s. 7; Dramatyczna eksmisja, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 11, s. 10; W obronie eksmitowanych, Jedna noc
spędzona pod gołym niebem, grozi niebezpieczeństwem dla życia, „Ilustrowana Republika”
1929, nr 46, s. 4.

Życie łódzkich rodzin w czasach kryzysu...

201

mieszkania stawali robotnicy okolicznych zakładów, starając się, przynajmniej
chwilowo, nie dopuścić do wykonania wyroku sądowego15.
Eksmisje dla wielu łódzkich rodzin oznaczały bezdomność. Łamy „Ilustrowanej Republiki” podawały do wiadomości, że te najbiedniejsze, nie mając,
gdzie mieszkać, nocowały latem na okolicznych polach, w zbożu lub kartofliskach, na dworcach, w parkach, na ulicy, w bramach, zimą zaś – na strychach
i w piwnicach Te zaś nieco zasobniejsze, które dysponowały jakimiś pieniędzmi,
za 15 groszy spędzały noc w domach noclegowych zwanych potocznie przytułkami. Informowano czytelników o istnieniu na terenie Łodzi trzech takich domów utrzymywanych przez władze miejskie – dla mężczyzn przy ul. 28 pułku
Strzelców Kaniowskich 28, dla samotnych kobiet i żebraczek przy ul. Cmentarnej 10, dla kobiet z dziećmi przy ul. Żeromskiego 44 oraz jednego powołanego
siłami społecznymi (dla mężczyzn) zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 51.
Z nastaniem zmroku oblegano je, choć nie mogły pomieścić wszystkich potrzebujących, których liczbę szacowano na przeszło 35 tys. Wskazywano też, że
wieczorna pora nie stawała się czasem łączącym całą rodzinę, gdyż ojciec musiał przebywać w innej noclegowni niż matka z ich potomstwem16.
Eksmitowane rodziny mogły też skorzystać, pod warunkiem gdy znalazło
się dla nich lokum, ze schroniska, mieszczącego się w starym trzypiętrowym
fabrycznym gmachu przy ul. Bazarnej 5. Redaktorzy „Ilustrowanej Republiki”
nazywali to miejsce „piekłem na ziemi” i „dnem nędzy ludzkiej”. Stłoczeni
w wielkich salach ludzie spali w barłogach, nie mając dla siebie i swoich bliskich nawet odrobiny intymności. Wiecznie panujące wrzaski, kłótnie pomiędzy
mieszkańcami i płacz dzieci były na porządku dziennym. Po wizycie w tych
nazywanych przez łodzian „barakach”, jeden z dziennikarzy pisał:
„Przez podwórze wchodzi się do wnętrza gmachu, który od rana do wieczora,
często do późnej nocy rozbrzmiewa krzykiem, przeklęstwami, odgłosami
kłótni i bójek. Pierwsze wrażenie niezwykle ponure [...]. Zaduch i smród [...].
Na sali jest ciemnawo. W pierwszej chwili trudno cośkolwiek dostrzec,
wszystko jest bowiem przesiąknięte kłębami gryzącego dymu tytoniowego
i gęstymi kłębami pary gotowanej brudnej bielizny. Niesamowity odór powoduje w pierwszej chwili zawrót głowy i przyprawia nas o mdłości”17.

Ale nawet ci łodzianie, którzy nie doświadczali kłopotów eksmisyjnych
15

Straszliwe skutki nędzy mieszkaniowej. Rodzina robotnicza została wyrzucona na bruk, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 9, s. 7.
16
Wśród najbiedniejszych łodzian. Wyrzuceni poza nawias życia ludzkiego, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 282, s. 5; Dom noclegowy dla kobiet w Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1931,
nr 327, s. 7; Nocne wędrówki bezdomnych. Marzenie człowieka o... psiej budzie, „Ilustrowana
Republika” 1932, nr 196, s. 7; Katastrofalna klęska bezdomności, „Ilustrowana Republika”
1933, nr 56, s. 7.
17
Sum, Na dnie nędzy ludzkiej. Potworne stosunki panujące w barakach dla bezdomnych, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 319, s. 7.
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i bezdomności, borykali się z problemami mieszkaniowymi. Przywołane już
wcześniej badania jednoznacznie wskazują, że w początkach latach trzydziestych XX wieku przyszło im funkcjonować w niezwykle ciężkich warunkach
lokalowych. Ponad 19% rodzin robotników i pracowników umysłowych nie
posiadało własnego mieszkania z zastrzeżeniem, że ci pierwsi zamieszkiwali
kątem u innych, zaś ci drudzy, nawet pozostając w trudnej sytuacji finansowej,
byli sublokatorami wynajmującymi oddzielne pomieszczenia. Wśród rodzin
robotniczych, mających własne mieszkanie, 89,9% zajmowało lokale jednoizbowe, 8,3% – lokale dwuizbowe, a tylko 1,8% – lokale trzyizbowe. O panującym
wielkim przeludnieniu świadczy fakt, że wśród badanych rodzin 5% stanowiły te,
w których jedną izbę zajmowało 10 osób, 14% – 7 osób, 46% – 6 osób, 30%
– 5 osób. Dodatkowo podkreślano, iż wspomnianej ciasnocie towarzyszyły opłakane warunki zdrowotne, takie jak wilgoć, robactwo, niedoświetlenie. Tylko 2%
mieszkań posiadało własne ubikacje, a 11% dysponowało światłem elektrycznym.
To wszystko sprawiało, że zamieszkiwane lokale stawały się wylęgarnią rozmaitych chorób, a szczególnie sprzyjały nagminnemu szerzeniu się gruźlicy18.
Te rodziny, które z dnia na dzień utraciły źródła utrzymania, a posiadały
zgromadzone wcześniej dobra materiale, próbowały regulować comiesięczne
zobowiązania finansowe związane z użytkowaniem mieszkania, utrzymywać
gospodarstwa domowe, a także zapewniać pomoc lekarską chorym, opłacać
dzieciom szkoły, wyprzedając po kolei swój dobytek. Jeszcze przed kryzysem
w miarę dobrze sytuowane osoby ze wstydem i zażenowaniem przekraczały
progi lombardów, aby spieniężyć bieliznę, ubrania, poduszki, kołdry, firanki,
lichtarze, wazony, czasem maszynę do pisania, zegarek, a niekiedy futra, biżuterię i pamiątki rodzinne. „Ilustrowana Republika” miejsca te nazywała „wrotami
rozpaczy”, „ostatnią deską ratunku” lub „giełdą nędzy łódzkiej”. Zwracając uwagę
na trudne położenie ekonomiczne rodzin zamieszkujących w tym mieście w porównaniu z mieszkańcami stolicy dziennik ten w jednym z artykułów napisał, że:
„Warszawianin pożycza na zabawę, łodzianin – tylko na chleb”19. Dodatkowym
ciosem dla ubożejących rodzin było wyrzucanie uczniów z prywatnych szkół za
brak regularnego uiszczania czesnego. Odbywało się ono niekiedy demonstracyjnie i w upokarzający dla dziecka sposób. Według drukowanych w gazecie opisów:
„Sekretarz szkolny sporządza czarną listę dzieci, których rodzice dla tych czy
innych względów nie wnieśli w terminie opłat, po czym «pan lub pani klasy»
(wychowawca/wychowawczyni!) wywołuje niewypłacalnych, każe zabrać
tornistry, teczki, kajety i wszelkie w ogóle rekwizyty i... fora ze dwora”20.

18

Jak żyją.., dz. cyt., s. 9.
Ego, Giełda nędzy ludzkiej, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 39, s. 7. Zob. też: Wędrówka
biednych do lombardu, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 145, s. 5; Sum, Przetarg nędzy ludzkiej, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 48, s. 5.
20
Eksmisja ucznia ze szkoły, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 26, s. 5.
19
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Z czasem sytuacja ekonomiczna w Łodzi spowodowała, że w dramatycznej
sytuacji znaleźli się nie tylko rodzice i uczniowie, ale i wiele prywatnych szkół
średnich. W sierpniu 1934 roku, na łamach gazety, pojawiły się informacje
o znacznym zmniejszeniu się liczby zapisanej do nich młodzieży. Budżety domowe nie były w stanie udźwignąć kwoty od 300 do 1 100 zł płaconego rocznie
czesnego, kosztów podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i obowiązkowych mundurków. Pojawiła się realna perspektywa „szkoły bez uczniów”, co
w praktyce oznaczało likwidowanie tych placówek21.
Codzienne nierozwiązywalne trudności egzystencjalne, brak perspektyw na
lepszą przyszłość i często towarzyszące tym sytuacjom załamanie nerwowe,
stawały się przyczynami odbierania sobie przez łodzian życia. Należy jednak
zwrócić uwagę na fakt, że ponad 80t% wszystkich popełnianych samobójstw,
o których donosiła „Ilustrowana Republika”, było następstwem wielkiego kryzysu ekonomicznego. Zjawisko to dotykało głównie bezrobotnych, zarówno samotnych mężczyzn, jak i kobiet, matek i ojców, a nawet dorastających dzieci,
którzy zostali zwolnieni z zajmowanych posad albo bezskutecznie miesiącami
poszukiwali pracy. Niemożność zapewnienia podstawowego bytu, zwykle licznej rodzinie, a dodatkowo świadomość nieuchronnie grożącej eksmisji z zajmowanego mieszkania, długotrwała bezdomność czy odmowa przyznania zasiłku
czyny te zwykle potęgowały i przyspieszały. Wzmianki zamieszczane w łódzkim dzienniku pokazują, że problem ten nie dotyczył jedynie pracowników najemnych. Samobójstwa popełniali rzemieślnicy, którzy utracili klientów, a po
spieniężeniu warsztatu pracy i pozostałych materiałów, co odroczyło tylko na
krótko widmo biedy, nie widzieli możliwości wyżywienia rodziny, a nawet bogaci, znani powszechnie kupcy i przemysłowcy, jak np. Artur Kopia i Natan
Lipszyc, którzy z dnia na dzień stracili cały majątek i pozostając jedynie z długami bezskutecznie zabiegali o jakiekolwiek zatrudnienie22. Wśród dziesiątków
21

Szkoły średnie bez uczniów. Olbrzymia większość rodziców nie jest w stanie opłacać czesnego,
„Ilustrowana Republika” 1934, nr 220, s. 8.
22
Zob. np.: Trzy zamachy samobójcze, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 56, s. 6; 50-letnia kobieta powiesiła się w obawie przed eksmisją, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 95, s. 4; Tragedia bezrobotnego. Nie mógł znaleźć pracy dlatego popełnił samobójstwo, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 102, s. 5; Samobójstwo bezrobotnej, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 143, s. 3;
Zamach samobójczy, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 164, s. 4; Bezrobotny popełnił harakiri,
„Ilustrowana Republika” 1929, nr 82, s. 4; Samobójstwo kupca łódzkiego. Ruina materialna
przyczyną rozpaczliwego kroku, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 32, s. 4; Samobójstwo przemysłowca. Wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 280,
s. 7; Samobójstwo kupca łódzkiego. W stanie depresji moralnej odebrał sobie życie, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 285, s. 5; Zamach samobójczy bezrobotnej, „Ilustrowana Republika”
1931, nr 5, s. 3; Zamachy samobójcze, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 210, s. 3; Harakiri zubożałego szewca, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 303, s. 6; Samobójstwo bezrobotnego majstra, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 83, s. 5; Rozpaczliwy czyn bezrobotnej, „Ilustrowana
Republika” 1933, nr 58, s. 3; Cztery samobójstwa w ciągu niedzieli, „Ilustrowana Republika”
1935, nr 21, s. 5; Zranił żonę i zabił się. Tragedia w domu bezrobotnego, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 355, s. 3.

204

Iwonna MICHALSKA

takich przypadków przywołać można również odebranie sobie życia przez 16-letniego chłopca, zwolnionego z zakładu fryzjerskiego, który sam jeden utrzymywał rodziców i rodzeństwo. Dochodzenie w tej sprawie ustaliło, że wyskoczenie
z drugiego piętra kamienicy na bruk było dla niego ostatnim „krzykiem rozpaczy”23.
Nie sposób nie wspomnieć o sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci opuszczone w ten
sposób przez matki i ojców. Bywało, że przez długi czas nie otrzymywały żadnej
instytucjonalnej pomocy, pozostając wyłącznie na łasce sąsiadów24.
„Ilustrowana Republika” zdawała systematycznie sprawozdania swoim
czytelnikom o podejmowanych zorganizowanych działaniach, mających na celu
ulżenie nędzy łódzkim rodzinom. Informowała, że w lutym 1930 roku powołany
został Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Najbiedniejszym, w skład którego weszli przedstawiciele władz miejskich, lokalni reprezentanci władz państwowych i duchowieństwa. Obejmował on opieką wszystkich tych, niezależnie
od wyznania i preferencji partyjnych, którzy nie uzyskiwali zarobków, byli zarejestrowani w Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy, nie posiadali żadnego majątku, nie otrzymywali zasiłków ani z Funduszu Bezrobocia, ani Wydziału
Opieki Społecznej Magistratu. Usprawnieniu prowadzonej działalności służyć
miały powołane sekcje specjalistyczne: organizacyjna, gospodarska, zbiórki
i lecznicza. Później powstała jeszcze propagandowa i rozdzielcza. Środki materialne pozyskiwano częściowo z budżetu miejskiego, skarbu państwa i ofiarności
społeczeństwa. W pierwszej kolejności określono zasady udzielania wsparcia
pieniężnego, uzależniając wysokość wypłacanych świadczeń od wielkości rodziny: 2-osobowa otrzymywała – 30 zł, 3-, 4-osobowa – 40 zł, 5, -6-osobowa –
60 zł, 7-osobowa i więcej – 70 zł. miesięcznie25. Kilka lat później Obywatelski
Komitet Niesienia Pomocy Najbiedniejszym powołał do współpracy 14 komitetów dzielnicowych, obejmujących teren jednego komisariatu policyjnego, który stał się jednocześnie jego biurem. Komitety dzielnicowe zostały podzielone
na rejonowe i domowe. Do ich obowiązków należało dokonywanie zbiórek pieniężnych dla bezrobotnych oraz wszelkiego rodzaju produktów żywnościowych
i odzieży, a także przyjmowanie od potrzebujących deklaracji na udzielanie bezpłatnej pomocy medycznej, prawnej, wydawanie obiadów, naprawę obuwia,
golenia, strzyżenia itp.26 Łódzka gazeta podawała do wiadomości, że rodziny
niedysponujące środkami materialnymi i niepobierające zasiłków uzyskiwały
pomoc w naturze w postaci bezpłatnego otrzymywania węgla, talonów na odbiór
23

Tragedia bezrobotnego fryzjera. „Ilustrowana Republika” 1932, nr 183, s. 3.
Biedne dzieci samobójcy winny być przyjęte do ochronki lub podobnej instytucji, „Ilustrowana
Republika” 1932, nr 327, s. 5.
25
Żywność i pieniądze dla najbiedniejszych. Pierwsze organizacyjne posiedzenie komitetu obywatelskiego, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 35, s. 8; O pomoc dla najbiedniejszych. Komitet
obywatelski rozpoczyna swoją działalność, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 42, s. 6; Pomoc dla
najbiedniejszych. Rejestracja rozpocznie się jutro, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 46, s. 4.
26
Nieśmy pomoc najbiedniejszym. Miasto zostało podzielone na 14 dzielnic, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 331, s. 5.
24
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jedzenia, produktów żywnościowych, głównie ziemniaków i cukru dla dzieci,
korzystania z gorących posiłków27. Te ostanie wydawały kuchnie obiadowe,
których z roku na rok systematycznie przybywało. Zakładały je między innymi
komitety dzielnicowe, Komitet Funduszu Pracy, YMCA, Policja Państwowa,
Straż Pożarna, Związek Strzelecki, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Stowarzyszenie Techników28. „Ilustrowana Republika” wskazywała na wielką ofiarność
łódzkiego społeczeństwa, dzięki której możliwe stawało się finansowanie pomocy
bezrobotnym. Wśród różnych form pozyskiwania funduszy dominowały kwesty
uliczne, zbiórki wśród mieszkańców poszczególnych komitetów dzielnicowych,
dobrowolne opodatkowanie się związków zawodowych i pracowników posiadających zatrudnienie, ofiary od organizacji społecznych. Oprócz wpłat pieniężnych
wpływały dary w postaci żywności i garderoby29. Łamy dziennika ujawniają, że
władze miasta i przedstawiciele władz państwowych kilkakrotnie występowały
z odezwą do mieszkańców, prosząc o szczodre wspieranie wszelkich humanitarnych inicjatyw. W trudnym ekonomicznie 1935 roku wojewoda łódzki napisał:
„Musimy wszyscy wystąpić do walki z głodem i nędzą, aby ratować siły społeczne. Środki na walkę tę znaleźć się muszą pośród nas samych. Z pomocą
zwlekać nie wolno. Ratujmy ojców i matki! Ratujmy dzieci!”30.

27

Węgiel dla bezrobotnych, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 46, s. 7; Zapomogi węglowe dla
bezrobotnych, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 57, s. 4; Węgiel dla bezrobotnych będzie wydawany niebawem, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 304, s. 5; W ogonku po węgiel, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 65, s. 4; Pomoc żywnościowa dla najbiedniejszych na zimę, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 228, s. 5; Talony żywnościowe dla bezrobotnych nie otrzymujących
zasiłku, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 354, s. 5; Pomoc doraźna dla najbiedniejszych łodzian, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 46, s. 5; Cukier dla dzieci. Wydano już ponad 10 tys.
kg., „Ilustrowana Republika” 1932, nr 47, s. 4.
28
Nie będzie głodnych w Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 305, s. 6; Talerz zupy dla bezrobotnych winien zawierać ustaloną liczbę kalorii, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 324, s. 5;
Jeszcze 2 kuchnie dla bezrobotnej inteligencji, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 32, s. 3; Pomoc najbiedniejszym, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 353, s. 4; Kuchnia dla bezrobotnych
zostanie dziś uruchomiona, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 15, s. 5; Kuchnie polowe rozdawać będą gorący posiłek biednym, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 42, s. 5; Wielka akcja pomocy zimowej, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 332, s. 3; Gwiazdka dla najbiedniejszych.
Uruchomienie jeszcze jednej kuchni bezpłatnej, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 338, s. 7;
Biedni nie chcą jałmużny, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 349, s. 5
29
Pomóżcie najbiedniejszym. Apel Komitetu Obywatelskiego, „Ilustrowana Republika” 1930,
nr 79, s. 5; Pomoc dla bezrobotnych. Wspaniałe wyniki akcji komitetu grodzkiego, „Ilustrowana
Republika” 1931, nr 304, s. 3; Kto pracuje i zarabia powinien się opodatkować na rzecz bezrobotnych kolegów, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 310, s. 5; Ratujcie dzieci. Kwesta uliczna
w niedzielę, „Ilustrowana Republika” 1934, nr 81, s. 5; Na dożywianie dzieci szkolnych odbędzie
się 2 czerwca zbiórka uliczna, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 128, s. 5; Nie będzie głodnych
w Łodzi. Energiczna akcja Komitetu Pomocy Najbiedniejszym, „Ilustrowana Republika” 1935,
nr 334, s. 5; Podziel się z biednym i głodnym, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 348, s. 5.
30
Do walki z głodem i nędzą stanąć muszą ramię przy ramieniu wszyscy mieszkańcy Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 337, s. 5.
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Należy podkreślić, że poważną część wszystkich działań skierowana była na
zabezpieczenie, choćby podstawowej egzystencji dzieciom. Według danych
przytaczanych przez gazetę w 1932 roku w szkołach i przedszkolach dożywiano
ok. 15. tys. dzieci, a w stacjach opieki nad matką i dzieckiem wydawano półtora
tysiąca pożywek dla niemowląt dziennie31. Ponadto, w odpowiedzi na apel Rady
Szkolnej Miejskiej m. Łodzi, aby każda rodzina dzieliła się obiadem z jednym
biednym dzieckiem, ponad 2 tys. z nich znalazło swoich dobroczyńców32.
Największą pomocową aktywność przejawiano przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, kiedy to Zarząd Miasta wydawał dzieciom ze szkół
powszechnych paczki zawierające pieczywo, wędlinę i słodycze oraz odzież.
Podobne działania prowadził Polski Czerwony Krzyż i inne organizacje społeczne. W tym samym czasie powierzono wszystkim komisariatom policji zadanie wytypowania z własnego rewiru najuboższych rodzin i przekazanie im talonów na bezpłatny odbiór mąki, cukru, słoniny, jaj, kaszy, grochu i mydła33.
Wartościowym zamysłem, podjętym przez Radę Grodzką Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem, która rozpowszechniona została przez „Ilustrowaną Republikę” było wprowadzanie w życie hasła – „Przy każdym stole wigilijnym obok rozradowanych dzieci waszych zasiąść winno choć jedno dziecko
biedne i głodne”. Rozwijając tę myśl, nawoływano:
„Apelujemy do wszystkich Pań domu i do wszystkich Matek. Posadźcie wraz
z Waszymi dziećmi, choć jedno zziębnięte i głodne dziecko. Nakarmcie je.
Błyszczące rozradowaniem oczy tego dziecka nędzy, będą najlepszym podziękowaniem i najpiękniejszą nagrodą”34.

Również „Ilustrowana Republika” inicjowała szereg przedsięwzięć, m.in.
akcję samopomocy społecznej pod hasłem: „Twórzmy komitety domowe niesie31

Akcja pomocy bezrobotnym zatacza coraz szersze kręgi, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 48,
s. 5; Chleba i węgla dla najbiedniejszych m. Łodzi, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 57, s. 4.
32
Pamiętajcie o głodnych dzieciach, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 326, s. 5.
33
Święta dla bezrobotnych. Specjalny deputat żywnościowy, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 82,
s. 5; Gwiazdka dla najbiedniejszych dzieci, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 344, s. 4; Odzież
dla biednych dzieci będzie rozdana przed świętami, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 352, s. 5;
Paczki żywnościowe dla dzieci szkół powszechnych, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 355, s. 5;
Policja – najbiedniejszym. Będą rozdane talony żywnościowe na święta, „Ilustrowana Republika” 1934, nr 89, s. 5; Gwiazdka dla najbiedniejszych dzieci. Paczki świąteczne zawierające
owoce, słodycze i pierniki – P. C. K. rozdaje żywność i odzież, „Ilustrowana Republika” 1935,
nr 351, s. 5; Gwiazdka dla biednej dziatwy. Dzieci otrzymają bielizną, obuwie oraz żywność, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 336, s. 6; Gwiazdka dla biednych dzieci. Rozdawnictwo paczek świątecznych w 13-ej dzielnicy, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 353, s. 3; Gwiazdka dla biednych dzieci.
Na wszystkich placach ustawione będą choinki, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 354, s. 6.
34
Przy każdym stole wigilijnym obok rozradowanych dzieci waszych zasiąść winno choć jedno
dziecko biedne i głodne, „Ilustrowana Republika” 1933, nr 350, s. 7. Zob. też: Biedne dzieci
przy wigilijnym stole. Niechaj każda rodzina zaprosi biedne dziecko!, „Ilustrowana Republika”
1933, nr 345, s. 5; Otrzyjcie łzę dziecięcą w wieczór Wigilijny! Zaproście biedne dziecko lub
złóżcie ofiarę! „Ilustrowana Republika” 1933, nr 348, s. 5.
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nia pomocy najbiedniejszym sąsiadom” czy „Nakarmić jedno głodne dziecko
jest obowiązkiem każdej, mającej utrzymanie rodziny”. Przekazywała paczki
z żywnością i słodyczami dla dzieci bezrobotnych rodziców oraz w wielu numerach gazety zamieszczała wezwanie: „Nieście pomoc najbiedniejszym”, mające
zachęcać czytelników do hojności na rzecz współmieszkańców miasta35.
Dużą pomocą dla biednych łódzkich rodzin i wielkim dobrodziejstwem dla
dzieci było organizowanie dla nich letniego wypoczynku. Z inicjatywą w tym
zakresie wychodziły, władze miejskie i wojewódzkie, kuratorium oświaty, kasa
chorych, Komitet Kolonii Letnich. Część z nich spędzając wakacje w mieście,
mogła skorzystać z istniejących już w 1932 roku 35 placów gier i zabaw, dozorowanych przez specjalnie zatrudnionych instruktorów. „Ilustrowana Republika”
przypominała, że powoływano je systematycznie od 1928 roku, realizując przesłanie: „[...] wyciągnięcia dziatwy z ciemnych poddaszy i wilgotnych suteryn,
z brudów podwórz i miazmatów rynsztoków ulicznych na słońce i powietrze”36.
Otwierano również funkcjonujące od rana do wieczora półkolonie, które lokalizowano najczęściej w parkach, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę i rozrywkę, ale także posiłki w postaci śniadań, obiadów i kolacji. Dla części dzieci organizowano kolonie letnie, zwykle w niezbyt odległych od Łodzi miejscowościach, takich jak Błaszki, Tomaszów Mazowiecki, Głowno, Sulejów, Wolborz,
Czarnocin. Z kolei dla dzieci słabych i chorych przygotowywano wyjazdy klimatyczne do Tuszynka, Rabki, Buska i Sokolnik37.
Warto w tym miejscu podkreślić, że z doniesień „Ilustrowanej Republiki”
wynika, iż struktura ludnościowa w czasie wielkiego kryzysu lat trzydziestych
XX wieku nie uległa większemu zachwianiu. Tylko początkowo spora część
młodych ludzi odkładała decyzję zawierania związków małżeńskich na lepsze
czasy. Gdy te jednak szybko nie nadchodziły, już w 1931 roku nastąpiła zmiana
w tym zakresie. Miesięcznie udzielano po 50 ślubów, co było liczbą znaczącą
w porównaniu do lat wcześniejszych. Brały je głównie nie osoby zamożne
i średnio sytuowane, ale wywodzące się z biedniejszych, niższych sfer. Trudny
35

Dla walki z nędzą, głodem, niedostatkiem, ruiną i rozpaczą zakradającemi się do licznych rodzin łódzkich twórzmy komitety domowe pomocy najbiedniejszym naszym sąsiadom, „Ilustrowana Republika” 1931, nr 17, s. 7; Nakarmić jedno głodne dziecko jest obowiązkiem każdej, mającej utrzymanie rodziny. Apel „Republiki” do społeczeństwa łódzkiego, „Ilustrowana Republika”
1931, nr 317, s. 7; Gwiazdka „Republiki” dla dzieci. Wydawnictwo nasze zaofiarowało 100 paczek
żywnościowych dla dzieci bezrobotnych rodziców, „Ilustrowana Republika” 1935, nr 352, s. 5.
36
Dzieci robotników łódzkich spędzają letnie dni wakacyjne na 35-ciu placach do gier i zabaw
pod opieką specjalnych instruktorów. Dajcie dzieciom więcej słońca i powietrza, „Ilustrowana
Republika” 1932, nr 207, s. 5.
37
Powietrza i słońca dla najuboższej dziatwy!, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 172, s. 7; Kolonie letnie dla dzieci kosztem prawie miliona złotych. 12.000 dzieci zaczerpnie latem świeżego
powietrza, „Ilustrowana Republika” 1930, nr 59, s. 5; Kolonie letnie dla młodzieży. Kasa chorych, kuratorium i magistrat wysyłają dzieci na wieś, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 189,
s. 5; Powrót dzieci z kolonii, „Ilustrowana Republika” 1932, nr 208, s. 5; Chore dzieci wyjeżdżają na lato, „Ilustrowana Republika” 1929, nr 136, s. 5.
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ekonomicznie okres nie spowodował również większego spadku urodzeń w Łodzi. Jedynie wśród rodzin pracowników umysłowych odnotowywano zmniejszenie dzietności, natomiast w rodzinach robotniczych liczba dzieci przychodzących na świat nie uległa zmniejszeniu w porównaniu z latami dwudziestymi38.
Podsumowując, warto podkreślić, że na podstawie głównego źródła, jakim
stała się łódzka gazeta nie jest możliwe uzyskanie pełnego zakresu życia łódzkich rodzin w latach kryzysu gospodarczego lat 1929–1935. Można jedynie dokonać rekonstrukcji na tyle, na ile pozwalają na to treści artykułów zamieszczanych na jej łamach. Dziennikarze zwykle nie interesowali się funkcjonowaniem
rodzin w miarę skutecznie radzących sobie w tych niełatwych czasach, dlatego
takich wiadomości w niniejszym opracowaniu nie odnajdziemy. Koncentrowali
się przede wszystkim na tragicznych sytuacjach i zdarzeniach, spotykających
wielu łodzian, które mogły poruszyć i wstrząsnąć opinią publiczną, skłaniając ją
do podejmowania stosownych działań i wysiłków pozwalających przetrwać
bezrobotnym. Niezależnie od wspomnianego ograniczenia, współczesny badacz
„Ilustrowanej Republiki” otrzymuje odnotowywaną „na gorąco”, dzień po dniu,
szeroką wiedzę, głównie na temat historii losów bezrobotnych rodzin z nizin
społecznych oraz sposobów zmniejszania ich nieszczęść poprzez niesienie pomocy w ramach inicjatyw podejmowanych przez władze i środowiska lokalne.
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Ludzie nie chcą dłużej czekać. Pobierają się przeważnie ludzie biedni, „Ilustrowana Republika”
1931, nr 228, s. 7; Jak żyją..., dz. cyt., s. 9.
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Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń pierwszej
połowy XX wieku (w świetle „Szkoły”)
Polish families in the face of challenges and threats posed by the
first half of the 20th century (in the light of „Szkoła”)

Streszczenie
Pierwsza połowa XX wieku to dla Polaków i polskich rodzin trudny okres. To
schyłkowy okres zaborów z nasileniem represji, zwłaszcza rusyfikacji i germanizacji,
lata I wojny światowej, dwudziestoletni etap odbudowy własnej państwowości zakończony kolejnym światowym konfliktem zbrojnym w 1939 roku. Dynamicznym zmianom politycznym, które doprowadziły do wybuchu I i II wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 towarzyszyły znaczące przeobrażenia
struktury społecznej oraz nowe tendencje w zakresie rozwoju kultury i oświaty. Zmiana
pozycji społecznej kobiet, ich emancypacja polityczna i edukacyjna wymuszały nowe
wzory relacji rodzinnych a odbudowany po 123 latach niewoli jednolity system szkolny, wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego oraz rozwój form wychowania
przedszkolnego stanowił istotne wyzwania dla wielu rodziców i ich potomstwa. Rodzina polska przez cały ten okres pełniła bardzo ważną rolę w obowiązujących wówczas
na ziemiach polskich ideologiach wychowawczych – wychowania narodowego i wychowania państwowego. W związku z tym była przedmiotem zainteresowania wielu
czasopism pedagogicznych. Celem referatu jest wskazanie głównych obszarów zadań
stawianych przed polskimi rodzinami w pierwszej połowie XX wieku w świetle jednego z najstarszych polskich periodyków tego typu – „Szkoły”. Oprócz wątków podej∗
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mowanych na łamach tego pisma w drugiej połowie XIX wieku, takich jak współpraca
domu ze szkołą, pojawiło się bowiem wówczas kilka nowych problemów m.in.: zadania rodziny w trudnym okresie wojennym i powojennym, troska o zdrowie dziecka
w warunkach domowych czy znaczenie kształtowania przez rodziców cech charakteru,
propagowanych przez zwolenników wychowania państwowego.
Słowa kluczowe: wychowanie w rodzinie, czasopismo „Szkoła”.

Abstract
For Polish people and Polish families the first half of the 20th century was a difficult time. It was the final period of the Partitions, with intensified repression, especially
Russification and Germanization, the time of World War I, and twenty years of the rebuilding of Polish statehood which ended in another worldwide armed conflict in 1939.
The dynamic political changes which led to the outbreak of WWI and WWII and to the
regaining of independence by Poland in 1918 were accompanied by significant transformations of social structure and new tendencies in the development of culture and
education. The change of women’s social position and their political and educational
emancipation forced new models of family relations to appear, and a uniform school
system reconstructed after 123 years of bondage, together with the introduction of
compulsory school attendance and the development of forms of pre-schooling education were significant challenges for many parents and their children. During the entire
period the Polish family played a very important part in educational ideologies binding
in Polish lands at that time – national and state education. Because of that it was the
subject of interest of many pedagogic magazines. The aim of the paper is to indicate the
main areas of tasks given to Polish families in the first half of the 20th century in the
light of one of the oldest Polish periodicals of this type – „Szkoła”. Apart from the topics brought up in the pages of this magazine in the second half of the 19th century such
as the cooperation of home and school, some new problems appeared then, including:
the duties of a family in the difficult war and post-war period, concern for child’s health
at home, or the significance of parents’ shaping of characteristics propagated by the
supporters of national education.
Keywords: Polish families, magazine „Szkoła”.

W pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich miały miejsce istotne
zmiany polityczne, społeczne i kulturowe. To zarówno schyłkowy okres zaborów, jak i trudne lata I wojny światowej oraz rozpoczętych po 1918 roku prób
odbudowy niepodległego państwa. To wówczas rozwinął się na szerszą skalę
ruch emancypacyjny kobiet, który doprowadził do tego, że w latach II Rzeczypospolitej Polki uzyskały pełny dostęp do edukacji i prawa wyborcze1. Oświata,
1

Na ten temat szerzej m.in.: K. Dormus, Kazimiera Bujwidowa 1867–1932. Życie i działalność
społeczno-oświatowa, Wydawnictwo Secesja, Kraków 2002; W. Jamrożek i D. Żołądź-Strzelczyk (red.), Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, Wydawnictwo Eruditus, Poznań
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która w ostatnich latach zaborów doświadczała, zwłaszcza na terenach zaborów
pruskiego i rosyjskiego, wielu prześladowań, po 1918 roku przechodziła dynamiczne zmiany zwieńczone reformą Janusza Jędrzejewicza z 11 marca 1932 r.2
To w okresie międzywojennym dzieci polskie objęto powszechnym obowiązkiem szkolnym, zaczęto także propagować na szerszą skalę koncepcje wychowania przedszkolnego3. Ideologię wychowania narodowego, obowiązującą
w okresie zaborów, powoli zastępowała ideologia wychowania państwowego4.
Do Polski docierały idee Nowego Wychowania5, a pedagodzy podejmowali
2003; J. Hulewicz, Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety, Zakł. Graf. „Drukarnia Polska”, Warszawa 1936; Tenże, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX,
PAU, Kraków 1939; J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961; W. Jamrożek i D. Żołądź-Strzelczyk (red.), Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 1–2, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań
1998–2001; J. Suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim,
Wydawnictwo Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1994; Tejże, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Wydawnictwo Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2000; Tejże, Polki w Uniwersytecie w Wiedniu ze
stopniem doktora filozofii i medycyny 1897–1939, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza,
Częstochowa 2008; D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na
ziemiach polskich, [b.w.] Poznań 2001; A. Żarnowska i A. Szwarc (red.), Kobieta i praca: wiek
XIX i XX: zbiór studiów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2000; Ci sami (red.), Równe prawa
i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej: zbiór studiów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2000; Ci sami (red.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: zbiór
studiów, cz. 1–2 ,Wydawnictwo DIG, Warszawa 1995.
2
J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej: geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
3
Na ten temat szerzej m.in.: S. Walasek, Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, Wrocław 2015.
4
Na ten temat szerzej m.in.: B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne, Wydawnictwo „Książnica – Atlas”, S.A.
Zjednoczone Zakłady Kartogr. i Wyd. TNSW, Lwów – Warszawa 1938; Tenże, Pedagogika narodowa w latach 1880–1925, „Kultura i Wychowanie” 1927, z. I, s. 1–15; S. Łempicki, Polskie
tradycje wychowawcze, nakł. „Naszej Księgarni” Sp. akc. ZNP, Warszawa 1936; L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa
1963; F.W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1978; K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1994; Tenże, Kategoria państwa
w kształtowaniu koncepcji wychowania państwowego w II Rzeczypospolitej, [w:] W. Wojdyło
(red.), Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s. 39–47; Tenże, Podstawowe wartości
i ewolucja ideologii wychowawczej sanacji, „Biuletyn Historii Wychowania” 1998, nr 1–2 (7–8),
s. 26–31; K. Bartnicka, Wychowanie państwowe (do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1972, t. XV, s. 61–132; D. Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki – orientacje – kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
5
Por. m.in.: „Galicja i jej dziedzictwo”, t. 14: Pedagogika nowego wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Podstawowe przejawy i współczesne odniesienia,
A. Meissner, C. Majorek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000.
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tematy dotyczące wpływu nowych popularnych form rozrywki (takich jak kino)
na dzieci i młodzież.
Tak szeroki zakres zmian dotyczących wielu obszarów życia, w tym także
funkcjonowania dwóch podstawowych środowisk wychowawczych, jakie od
wieków stanowiły rodzina i szkoła, znalazł swoje odzwierciedlenie na łamach
czasopism pedagogicznych. Problematyki tej nie zabrakło także w, mającym już
długie tradycje wydawnicze, periodyku „Szkoła” (pismo ukazywało się we
Lwowie nieprzerwanie od 1868 roku)6. Pismo to także przechodziło w pierwszej
połowie XX wieku istotne zmiany. Miały one miejsce zwłaszcza po 1921 roku,
gdy wydawca periodyku – Polskie Towarzystwo Pedagogiczne z siedzibą we
Lwowie, weszło w skład nowej organizacji nauczycielskiej pod nazwą Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.
Cztery lata później „Szkoła” została organem prasowym SChNNSP a jej redakcję przeniesiono do Warszawy. Kolejne zmiany przyniósł rok 1936, wówczas
„Szkoła” została dodatkiem do innego pisma Stowarzyszenia „Nauczyciela Polskiego”. Jak ocenia Grzegorz Michalski:
„W licznych artykułach zamieszczanych na lamach periodyku omawiano zagadnienia wychowawcze, kładąc wyraźny nacisk na wychowanie narodowe
i religijne młodego pokolenia. Lansowano zasady pedagogiki chrześcijańskiej,
uwzględniając zwłaszcza kształcenie charakterów wychowanków. Domagano
się przeniknięcia nauczania szkolnego religijnością, ideą miłości bliźniego
oraz świadomością, dumą i ambicją narodową”7.

Na początku wieku XX, podobne jak w drugiej połowie XIX wieku, na
kartach „Szkoły” wciąż pojawiały się pojedyncze teksty dotyczące różnorakich
kontekstów wychowania w rodzinie8. W 1900 roku zwrócono uwagę na rolę,
jaką w pracy pedagogicznej i społecznej nauczycieli mogą odgrywać ich własne
rodziny, panująca w nich atmosfera, a zwłaszcza właściwa postawa żon czy
dzieci. Podkreślono wówczas, że:
„Żony nauczycieli w niejednej wiosce lub miasteczku – to prawdziwe cywilizatorki. Zdanie ich, pochwała, nagana, zachęta, porada, są – rzec można – nie6

Szerzej na ten temat m.in.: A. Karbowiak, Polskie czasopisma pedagogiczne, Druk K. Kowalewskiego, odb. z „Wychowania w domu i szkole”, Warszawa 1912; W. Bobrowska-Nowak, Problemy pedagogiczne na łamach „Szkoły” w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 2, s. 261–277; A. Wałęga, Galicyjska „Szkoła” jako
przykład czasopisma pedagogicznego okresu zaborów, „Acta Universitatis Nicolai Copernici –
Pedagogika”, t. XXIX, Toruń 2013, s. 9–28.
7
G. Michalski, Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych 1921–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 202.
8
Podejmowanie tych zagadnień na łamach „Szkoły” w XIX wieku przedstawiono w innym artykule: A. Wałęga, O zadaniach wychowawczych rodziny. Koncepcje współpracowników czasopisma „Szkoła”, „Wychowanie w Rodzinie”, t. X (2/2014), s. 137–158.
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odwracalnym wyrokiem w kołach gospodyń, zwłaszcza w kwestiach domowego gospodarstwa kobiecego, wychowywania dzieci, a nieraz szczęścia domowego”9.

W tym kontekście zwracano szczególną uwagę na rozwagę nauczycieli przy
wyborze kandydatki na towarzyszkę życia, i, co istotne, przestrzegano przed
zawieraniem związków małżeńskich z koleżankami z pracy. Nauczycielki nie
stanowiły bowiem, zdaniem autora tekstu opublikowanego w „Szkole”, właściwych kandydatek na żonę dla nauczyciela. Także jego dzieci miały być wzorem
do naśladowania dla rówieśników.
Wciąż wiele uwagi poświęcano wzajemnym relacjom szkoły i domu: „I szkoła i dom nie mogą nie wychowywać, mogą wychować źle lub dobrze, chodzi
o to, żeby wychowywały dobrze”10.
Apelowano, by rodzice byli bardziej wyrozumiali wobec nauczycieli i nie
składali, nieuzasadnionych często, skarg i zażaleń. Powinni raczej kierować
energię na stwarzanie właściwych warunków wychowawczych w środowisku
domowym opartych na dobrym przykładzie rodziców, wdrażaniu dzieci do porządku, punktualności czy dbania o higienę osobistą i schludny wygląd. Nie
wolno im rozpieszczać dzieci i unikać stanowczości. Przede wszystkim jednak
muszą uważać, by nie przyzwyczajać potomstwa do kłamstwa i unikania obowiązków. Dlatego nie wolno im wystawiać fałszywych usprawiedliwień:
„Połóżcie, szanowni rodzice i opiekunowie rękę na sercu! Czy zawsze wobec
dzieci mówicie prawdę? Czy nie pisaliście karteczki do szkoły mniej więcej
tej treści: «Upraszam uprzejmie Pana nauczyciela o usprawiedliwienie, że Kazio dziś nie ma zadania, miał bowiem wczoraj silny ból głowy». A w rzeczywistości Kazio zapomniał o zadaniu domowym. Już tak wcześnie rzucono na
papier, z pośpiechem nieprawdę, by osłonić dziecko”11.

Wiele uwagi poświęcano właściwej postawie wychowawczej rodziców,
przypominano, że stanowią oni wzór postępowania dla dzieci a zatem wszelkie
niewłaściwe zachowania, takie jak choćby kłamstwo, zasługują na potępienie12.
Uczulano, że kształtowanie takich postaw u dzieci rozpoczynają właśnie te, rzekomo niewinne, fałszywe usprawiedliwienia szkolne, gdzie pod pretekstem choroby uczeń pozostaje w domu, by pomóc rodzicom w pracy czy oszustwa doty-

9

W. Bieroński, Rodzina nauczyciela jako czynnik uszlachetniający lud, „Szkoła” 1900, nr 37, s. 310.
S. Owczarek, Przez współżycie i współdziałanie dzieci, nauczycieli i rodziców do ukochania
szkoły polskiej i państwa polskiego (spostrzeżenia z praktyki szkolnej na Śląsku), „Szkoła” 1936,
nr 5, s. 73.
11
K.W., Dom i szkoła, „Szkoła” 1908, nr 22, s. 171.
12
A. Siudaczyński, Z psychologii kłamstwa i obłudy w wychowaniu szkolnym i domowym, „Szkoła” 1908, nr 8, s. 57–59.
10
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czące wieku dzieci stosowane, np. w celu uzyskania zniżek w środkach komunikacji miejskiej.
Jeden ze współpracowników pisma surowo oceniał kompetencje wychowawcze rodziców:
„Zgodzić się musimy z postawieniem kwestii kategorycznie, a mianowicie, że
chyba ponad 80% rodziców nie jest przygotowanych do celowego wyrobienia
w dzieciach swoich poczucia spełnienia obowiązku i godności postawy”13.

Autor ten pisał przede wszystkim o konieczności uwzględniania przez rodziców w procesie wychowania godności dziecka, o konieczności wyznaczania
mu obowiązków domowych oraz traktowania jak osoby godnej zaufania dorosłych. Stawiał także pytanie o to, jak rodzice, będący przykładem osobowym dla
dzieci, spełniają swoje obowiązki i w odpowiedzi podawał konkretne przykłady
z różnych obszarów życia: wobec sąsiadów, religii, państwa, pracodawcy czy
członków rodziny. Na kartach „Szkoły” wskazywano także na ważą rolę rodziny
w procesie kształtowania właściwego pojmowania przez dzieci stosunków społecznych14.
W celu ograniczenia konfliktów na linii szkoła – dom zalecano rodzicom,
by nie przestawali się interesować nauką dzieci po pierwszym roku edukacji, by
regularnie kontrolowali zeszyty uczniów oraz zachowali rozwagę w udzielaniu
im pomocy w odrabianiu zadań domowych. Wskazywano także, co najczęściej
wywołuje narzekania ze strony rodziców. Otóż były to „ciężary szkolne, [...]
drogie podręczniki, ferie i rzekomo wysokie płace nauczycieli, a wszyscy zazdroszczą im krótkiego (?) czasu pracy”15.
Zauważano jednak, że współpraca szkoły i domu, w znacznej mierze, zależy
także od właściwej postawy nauczycieli dlatego przypominano im, że:
„Szkoła, w której widać choćby najwięcej wysiłków i starań w spełnieniu obowiązków wychowania i nauki, jeśli nie posiada serca i przychylności rodziców,
stanie się tylko szkołą dla szkoły, a nie dla życia i dla społeczeństwa”16

W przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości na kartach „Szkoły”
proponowano nowe formy współpracy domu i szkoły:
„Łącznikiem domu i szkoły nie może być konferencja, której charakter wywiadowczy i informacyjny pozostanie zawsze niezmieniony lecz organizacja

13

S. Jankowski, Kształcenie charakteru w rodzinie, „Szkoła” 1935, nr 4, s. 81.
S.B. Żulińska, Zachowanie indywidualności w wychowaniu społecznym, „Szkoła” 1935, nr 3, s. 42–43.
15
K.W., Dom i szkoła..., dz. cyt., nr 23, s. 180–181.
16
J. Rąb, Kierownik szkoły w stosunku do grona nauczycielskiego, oświaty i rodziców, „Szkoła”
1914, nr 1, s. 19.
14
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w rodzaju «koła matek», szkoły i skautingu, jako też domu i skautingu, objęcie komend poszczególnych przez reprezentantów rodzin i nauczycielstwa”17.

Szczególnie wiele uwagi tym zagadnieniom poświęciło pismo w roku 1932.
Na jego łamach ukazał się wówczas nie tylko obszerny artykuł na ten temat18, ale
i dokładne sprawozdanie z konferencji podejmującej ten problem, zorganizowanej
w Warszawie przez słuchaczy Państwowego Instytutu Nauczycielskiego19. Konferencja ta stanowiła podsumowanie projektu badawczego, który realizowany był
pod kierunkiem Marii Grzegorzewskiej. Jego uczestnicy opracowali specjalny
kwestionariusz i przeprowadzili badania w 150 szkołach powszechnych stolicy.
Wyniki zaprezentowali w formie czterech referatów dotyczących takich zagadnień, jak: warunki pracy w warszawskich szkołach powszechnych w kontekście
współpracy z rodzicami uczniów, formy współpracy domu i szkoły oraz jej wartość, czynniki wspierające i utrudniające takie działania oraz, oczywiście, znaczenie współpracy domu i szkoły. Redakcja „Szkoły” sygnalizowała, że umieszczając
tak obszerne sprawozdanie z konferencji ma na celu zachęcenie innych nauczycieli do prowadzenia tego typu badań, zwłaszcza w większych miejscowościach.
Z kolei artykuł wskazywał na najczęściej występujące w dotychczasowej
praktyce formy współpracy szkoły z domem rodzinnym uczniów. Wymieniono
w nim m.in. odwiedziny nauczycieli u uczniów w celu poznania jego najbliższego środowiska, zebrania rodzicielskie (dla całej szkoły lub poszczególnych klas),
wywiadówki, uroczystości organizowane przez szkołę dla dzieci (wspólnie
z rodzicami) lub imprezy przeznaczone dla dzieci i rodziców urządzane przez
szkołę, dzienniczki itp.20 Jednocześnie autorka wyraźnie określiła zasady, na
jakich taka współpraca powinna się opierać. Zaliczyła do nich bezwzględną
równość uczestników tego procesu (zatem szkoła miała się wyrzec swojego
„patronatu”), unikanie szablonowych działań i dogmatyzmu oraz rozszerzenie
zainteresowania rodziców sprawami szkoły i wyjście poza kwestie bezpośrednio
dotyczące ich dzieci w celu ich uspołecznienia. Tu zalecała, odwołując się do
wzorców wiedeńskich, np. organizowanie dla rodziców zebrań, na których przybliżano by im najnowsze prądy, koncepcje pedagogiczne, a nawet stworzenie
możliwości, by chętni mogli je w praktyce obserwować podczas lekcji szkolnych. Ten ostatni aspekt współpracy szkoły i rodziców poruszano na łamach
„Szkoły” już wcześniej w 1909 roku sygnalizując, że w tym zakresie zachodzą
17

M. Wdańczyk, Trójkąt pedagogiczny (Dom, szkoła, skauting), „Szkoła” 1918, nr 6/7, s. 188.
W. Rogalczyk, Zagadnienie współpracy szkoły z domem, „Szkoła” 1932, nr 1, s. 3–14.
19
A.S., Z konferencji w sprawie współpracy szkoły z domem w Warszawie, „Szkoła” 1932, nr 1,
s. 14–18.
20
Wymieniono ponadto: udostępnienie świetlic, ogrodów i bibliotek szkolnych dla rodziców,
wydawanie dla nich specjalnych gazetek, indywidulany kontakt rodziców ze szkołą (dobrowolny i na wezwanie), pomoc rodziców na rzecz szkoły (materialna lub w formie różnorakich prac),
tworzenie kół absolwentów oraz organizacje społeczne, kulturalne lub samorządowe działające
w szkole lub poza nią, skupiające nauczycieli i rodziców.
18
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pozytywne zmiany w krajach niemieckich, tymczasem na ziemiach polskich
trudno je dostrzec21.
Zwracała też uwagę, by szkoła nie kontaktowała się z domem rodzinnym
jedynie w przypadkach niewłaściwego zachowania uczniów, by przekazywała
także pozytywne informacje o poszczególnych dzieciach i nie zawężała celu
współpracy z rodzicami do pozyskania pomocy materialnej dla placówki. Przytaczała przy tym przykłady fatalnego funkcjonowania w szkołach tzw. „opieki
szkolnej”, która w wielu przypadkach konsekwencjami za brak opłat wniesionych przez rodziców obarczała uczniów, np. zatrzymując ich świadectwa.
W tekście tym wyraźnie już widać wpływ koncepcji twórczyni polskiej pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej22, zwłaszcza w kontekście nauczyciela jako
„lidera kultury miejscowej”. Warunkiem niezbędnym do bycia takim liderem,
jest, zdaniem autora tekstu, właśnie dobrze funkcjonująca współpraca szkoły
z domem. Dom jest tu bowiem postrzegany nieco szerzej, nie ogranicza się jedynie do najbliższych członków rodziny, obejmuje raczej całe środowisko wychowawcze ucznia wraz z otoczeniem sąsiedzkim czy grupami rówieśniczymi:
„W trosce o wychowanie młodego pokolenia dziś jasno została postawiona zasada, że potrzeba skoordynowania wszystkich wpływów oddziaływujących na
dzieci, a przede wszystkim zgodnego współdziałania szkoły i domu. Działalność tych dwóch czynników obejmuje całokształt życia młodzieży i wpływy
ich mogą się nawzajem paraliżować, dlatego potrzeba ścisłego porozumienia
się i wspólnej akcji”23.

Także w kolejnych latach zagadnienie to było niezwykle istotne dla wydawców pisma „Szkoła”. W 1933 roku Redakcja deklarowała:
„Z większym jak dotąd uwzględnieniem pragniemy na ten rok poświęcić łamy
«Szkoły» zagadnieniom z zakresu socjologii wychowania i współpracy domu
rodzicielskiego ze szkołą. Potrzeba ściślejszej współpracy szkoły i domu staje
się tym bardziej aktualna, iż warunki naszego życia publicznego coraz wyraźniej na to wskazują”24.

To wówczas pojawiły się teksty dotyczące m.in. oświaty pozaszkolnej:
„Wpływ szkoły naszej obecnie winien sięgnąć przede wszystkim do domu rodzicielskiego i obejmować oddziaływanie wychowawcze także nad uczniami
znajdującymi się poza obrębem szkolnym”25.

21

E.C., Rodzice hospitantami nauki w szkole, „Szkoła” 1909, nr 2, s. 130–131.
Por. m.in.: W. Theiss, Radlińska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997.
23
J. Jastrzębska, Współpraca domu i szkoły w wyrobieniu zdolności do wysiłku, „Szkoła” 1936,
nr 3–4, s. 25.
24
Od Redakcji, „Szkoła” 1933, nr 1, s. 1.
25
M. Mischke, Szkoła i dom, „Szkoła” 1933, nr 4, s. 172.
22
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Współpracownicy „Szkoły” zauważali, że w okresie II Rzeczypospolitej
podejmowanych było wiele inicjatyw w tym zakresie, wymieniali m.in. działania Instytutu Pedagogicznego w Warszawie, inicjatywy prasy pedagogicznej
oraz poszczególnych szkół i rad rodziców. Wśród najczęstszych form współpracy rodziców i szkoły umieszczali lekcje pokazowe, wywiadówki, wystawy, uroczystości szkolne, konferencje, pogadanki czy wreszcie wieczory rodzicielskie.
Do form pozaszkolnej pracy wśród młodzieży zaliczali m.in. harcerstwo, kółka
sportowe, krajoznawcze, literackie oraz dokształcające. W podsumowaniu jednego z artykułów na ten temat czytamy
„[...] problem «Dom i szkoła» tylko wtedy może być odpowiednio rozwiązany
jeśli nim się zainteresuje i troską o obopólną współpracę przejmie (już nie tylko zajmie) się nauczycielstwo”26.

Latem 1936 roku w Anglii odbył się Kongres Ligi Nowego Wychowania,
w przygotowywaniu materiałów na to międzynarodowe spotkanie pedagogów
zajmował się Zespół Rodziców utworzony przy Pracowni Wychowawczej Państwowego Muzeum Oświaty i Wychowania. Zespół ten opracowywał trzy zagadnienia dotyczące korzyści ze współpracy domu i szkoły dla dzieci, rodziców,
państwa i narodu27. Po wykorzystaniu efektów jego prac na Kongresie, materiały
w postaci trzech osobnych tekstów zostały przekazane Redakcji „Szkoły” w celu
ich szerszego rozpropagowania wśród wychowawców i rodziców28. Wśród korzyści tej współpracy dla dziecka wskazano przede wszystkim jednolity charakter wychowania, uporządkowanie rytmu dnia codziennego dziecka oraz lepsze
poznanie wychowanków przez nauczycieli i ich wpływ na zmianę postępowania
rodziców wobec własnego potomstwa. W przypadku rodziców skupiono się
bowiem głównie na procesach podnoszenia ich wiedzy i kultury pedagogicznej:
„Wiedza pedagogiczna poczyniła tak duże postępy, że przeciętni rodzice tak
jak dziś są do swego zadania przygotowani, – a więc właściwie nieprzygotowani, – niełatwo dadzą sobie radę ze zrozumieniem wskazówek teoretycznych
i ich dostosowaniem do konkretnych wypadków swojej pracy wychowawczej.
I tu okazuje się ta ogromna korzyść, jaką mogą mieć rodzice ze współpracy ze
szkołą”29.

26

Tamże, s. 174.
Trzeba zaznaczyć, że w tym fragmencie tekstu pojawia się nuta krytyczna wobec ideologii
wychowania państwowego, a zwłaszcza jej odgórnego narzucania w szkolnictwie oraz przeciwstawiania sobie narodu i państwa. Uznano to za chwilową taktykę o podłożu politycznym.
28
S. Kiersnowski, Korzyści współpracy domu i szkoły dla dzieci, „Szkoła” 1936, nr 11, s. 153–
158; Tenże, Korzyści ze współpracy domu i szkoły dla rodziców, „Szkoła” 1936, nr 12, s. 186–
189; Tenże, Korzyści ze współpracy domu i szkoły dla narodu i państwa, „Szkoła” 1937, nr 1–3,
s. 1–7.
29
Tamże, s. 187.
27
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W ten sposób rodzice mieli zyskać znajomość teorii pedagogicznych i popełniać w efekcie mniej błędów wychowawczych, nauczyciele i szkoła natomiast mogli mieć szerszy kontakt z codzienną praktyką wychowania w rodzinach swoich uczniów i dostosowywać pracę szkoły do ogólnych realiów ich
życia.
Współpraca szkoły i domu nabierała szczególnego znaczenia na terenach
Śląska, który nie tylko w okresie zaborów, ale i w latach II Rzeczypospolitej
stanowił wyraźny obszar ścierania się wpływów niemieckich i polskich. Rywalizacja ta dotyczyła także kwestii oświatowych30, dlatego też na kartach „Szkoły”
zamieszczono refleksje jednego ze śląskich nauczycieli, dotyczące współpracy
dzieci, nauczycieli i rodziców jako podstawy dla kształtowania wśród Polaków
zamieszkałych na Śląsku postaw patriotycznych i obywatelskich31. Nauczyciel
ów pisał na ten temat następująco:
„Bo dla szkoły w ogóle, a dla szkoły polskiej na Śląsku w szczególności, nic
nie jest tak konieczne i tak ważne, jak właśnie jak urobienie dla tejże szkoły
jak największego zaufania w szerokich masach społeczeństwa i po prostu
związania ścisłego ze sobą tych dwu czynników wychowawczych”32.

Zalecał, by nauczyciele zawsze brali pod uwagę zdanie rodziców, uwzględniali ich zwyczaje czy poglądy oraz troszczyli się o losy swoich absolwentów,
np. pomagając im w znalezieniu pracy. Podając przykłady z własnej praktyki
nauczycielskiej wspominał o regularnych spotkaniach z Radą Rodzicielską, organizowanych przez dzieci spotkaniach opłatkowych dla rodziców czy swoim
bezpośrednim zaangażowaniu w poszukiwania wolnych etatów dla starszej młodzieży m.in. w różnorakich urzędach. Wyraźnie łączył on kwestie narodowe
z ideami wychowania państwowego:
„Zespolenie szkoły z rodziną i społeczeństwem jest fundamentem na którym
nowe programy ministerialne opierają swoje założenia wychowawcze i dydaktyczne. Przywiązanie społeczeństwa do szkoły polskiej, rozszerzane następnie przez oświatę pozaszkolną w coraz szersze kręgi, obejmie w konsekwencji cały kraj i zapewni państwu wiernych, oddanych obywateli”33.

Poważnym problemem na początku wieku XX było także właściwe zorganizowanie opieki nad dziećmi z rodzin robotniczych oraz ze środowisk zagrożonych wykolejeniem społecznym. Jeden ze współpracowników „Szkoły” tak pisał
na ten temat w 1911 roku:
30

Patrz m.in. A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego
(1922–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
31
S. Owczarek, Przez współżycie i współdziałanie..., dz. cyt., s. 69–73.
32
Tamże, s. 72.
33
Tamże, s. 73.
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„Wiek XIX zapędziwszy robotnika i żonę jego do fabryki, stworzył dla dzieci
pozostałych w domu istne piekło Dantejskie: dzieci opuszczone, obracają się
w atmosferze skrajnej nędzy, zdziczenia, ciemnoty, alkoholu oraz wybryków
seksualnych”34.

Analizując źródła zaniedbania dzieci wskazał właśnie na niewłaściwie
funkcjonujące rodziny. Do tej grupy zaliczył: rodziny biedne, które pomimo
starań nie mogą podnieść swojego statusu materialnego, rodziców lekkomyślnych, niedbałych, którzy nie wypełniają obowiązków wychowawczych i opiekuńczych, niemoralnych (zwyrodniałych) oraz znęcających się nad dziećmi
(głównie nieślubnymi lub urodzonymi w poprzednich związkach). W tekście
tym spotykamy szczegółowe charakterystyki poszczególnych typów rodzin poparte konkretnymi przykładami „z życia”. Przykładowo opisując rodziny niedbałe autor, przedstawiający się jako Sarnicki z Brzeżan, wskazywał, że:
„Do tej grupy zaliczamy rodziców pozbawionych zasad etycznych i religijnych, nie znających konfliktu z własnym sumieniem, apatycznych, stępiałych
w walce o byt codzienny, lekkomyślnych. Dla nich obce jest poczucie obowiązków: oni nie znoszą normalnych warunków życia. W rodzinach takich
dziecko bywa przedmiotem wyrafinowanego wyzysku, już to w pracy domowej, już to w służbie u obcych”35.

Niezwykle ważna była końcowa konstatacja autora, który nawoływał, by
przed wydaniem oceny na temat charakteru i przyszłości dziecka poznać jego
środowisko życia i rodzinę. Przestrzegał on bowiem zdecydowanie przed zbyt
pochopnym „etykietowaniem”. To właśnie spośród dzieci wychowywanych
w rodzinach niewydolnych wychowawczo pochodziła zdecydowana większość
tych, które bez należytej opieki spędzały czas na ulicach, kolportując prasę
i unikając uczęszczania do szkoły. Ten problem także pojawił się na kartach
„Szkoły”, głównie w kontekście poszukiwania odpowiedniego rozwiązania do
zapewnienia młodzieży właściwych warunków rozwojowych:
„W dzisiejszym stanie rzeczy sfery rodzicielskie, z których pochodzi młodzież
wałęsająca się po ulicach, stoją na bardzo niskim poziomie, a co najgorsze,
ulegają nałogom niszczącym i znieprawiającym – jak pijaństwu. Niski poziom
kultury, brak zmysłu wychowawczego, przy tym nędza materialna uniemożliwia niejednokrotnie tym sferom należyte zajęcie się dzieckiem. Środowisko
pozbawione jest zwykle atrakcyjnej siły moralnej, która by chroniła dziecko
przed wpływem otoczenia ujemnego poza domem, ile-że w samym domu jest
nieraz wychowanek świadkiem scen gorszących. Wynika więc potrzeba wpływu
na ten dom rodzicielski. Zadania tego podjąć się może jedynie szkoła”36.
34

Sarnicki, Facta Loquuntur, „Szkoła” 1911, nr 6, s. 330.
Tamże, s. 332.
36
W. Zdek, W sprawie opieki nad wałęsającą się młodzieżą, „Szkoła” 1912, nr 6, s. 392.
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Współpracownicy pisma podawali swoje propozycje, których celem miało
być polepszenie sytuacji dzieci i młodzieży nie otrzymujących odpowiedniego
zakresu opieki i wsparcia ze strony domu rodzinnego. Wśród formułowanych na
kartach „Szkoły” pomysłów odnajdujemy m.in. zebrania i pogadanki edukujące
rodziców pod względem pedagogicznym, prawo zgłaszania przez nauczycieli
instytucjom dobroczynnym lub gminie uczniów i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wydanie zakazu kolportażu prasy przez młodocianych w godzinach nauki, bezwzględne egzekwowanie obowiązku szkolnego, zakładanie warsztatów
rzemieślniczych dla młodzieży a dla młodszych dzieci ochronek, żłobków czy
ogródków dziecięcych. Jednocześnie wskazywano na potrzebę zmian w prawodawstwie, postulując wprowadzenie nowych uregulowań cywilnoprawnych dotyczących relacji dzieci i rodziców, m.in. ustawy umożliwiającej odbieranie
dzieci rodzinom niewydolnym wychowawczo i przekazywanie ich instytucjom
opiekuńczym, roztoczenie szerszego nadzoru nad młodzieżą a nawet powołanie,
na wzór amerykański, obrońców prawnych z urzędu dla dzieci krzywdzonych37.
Niektórzy autorzy zwracali jednak uwagę na fakt, że rodzinę trudno młodym ludziom zastąpić:
„Chociaż w rodzinach, z których pochodzą nasi terminatorzy, szczęście i zadowolenie są gośćmi rzadkimi, tym częstszym zaś niedostatek i nędza, chociaż
w domach rodzinnych zaznali więcej burz niż pogody i blasków słonecznych,
to przecież biło dla nich ciepłe serce macierzyńskie, ujmował się za nimi ojciec, byli bracia i siostry, którym można było powierzyć troski i zgryzoty”38.

W latach I wojny światowej Redakcja „Szkoły” chętnie podejmowała także
tematy dotyczące negatywnego wpływu działań wojennych na młodzież.
W 1916 roku na łamach pisma opublikowano tekst Ludwika Skoczylasa pt.
Szkoła i dom w czasie wojny. Jego autor charakteryzując niewłaściwe funkcjonowanie dwóch podstawowych instytucji wychowawczych, czyli domu i szkoły,
zaznaczał, że pełnię ich niewydolności obnażyła dopiero wojna. Wówczas, gdy
zamknięto szkoły dzieci i młodzież pozostały w domach rodzinnych a rodzice
stanęli przed trudnymi pytaniami w jaki sposób odpowiednio się nimi zaopiekować:
„Dom, ten dom rodzinny miał przez kilka miesięcy spełniać zadanie, dla którego został stworzony, a którego wyrzeka się – przyznajmy, że nieraz nawet
chętnie – na rzecz szkoły. Dom miał przez kilka miesięcy zająć się wychowaniem dzieci i przyjąć całą za nie odpowiedzialność [...] Dom nie wiedział, co
37
38

Por.: Sarnicki, Facta Loquuntur..., dz. cyt., s. 338, 344; W. Zdek, W sprawie..., dz. cyt., s. 393–394.
M. Siciński, O opiekę dla młodzieży kształcącej się w zawodach praktycznych, „Szkoła” 1925,
nr 2–3, s. 33. Autor przytacza ten cytat z tekstu F. Hollitschera, Znaczenie ognisk dla młodzieży
rzemieślniczej, opublikowanego w „Szkole” w roku 1913, nr 7–8, s. 498. Co ciekawe, Hollitscher pisał o „sercu nauczycielskim” a nie „macierzyńskim” jak podaje Siciński.
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ma zrobić z pozostawioną sobie młodzieżą, tak jak na ogół dotąd tego nie wie.
Dom, z tego okresu wojny nie wyszedł chwalebnie. Młodzież poczytywał za
ciężar od którego uwalniała go szkoła”39.

Dlatego też Skoczylas wskazywał na konieczność podejmowania reform
dotychczasowych zasad wychowania domowego w kierunku wdrażania dzieci
i młodzieży do pracy i obowiązkowości, prawdomówności oraz oszczędności.
Inaczej, w jego ocenie, nie zakończy się proces, w wyniku którego „Młodzież
zdziczała, zwyrodniała, stała się gorszą pod każdym względem”40.
Rozważania te doskonale uzupełniały kolejne teksty publikowane w „Szkole”
w 1916 roku. Autorem jednego z nich był nauczyciel męskiej szkoły wydziałowej Agenor Siudaczyński, który postanowił zebrać opinie swoich uczniów
(w przedziale wiekowym od 10. do 15. roku życia) dotyczące ich przeżyć
z okresu inwazji rosyjskiej 1914/1915 roku41. Badania te i ostateczne wnioski
autora stanowią doskonałe empiryczne uzupełnienie tekstu Skoczylasa. Jednocześnie Redakcja pisma podejmowała rozważania dotyczące związków pomiędzy wojną a wzrostem przestępczości wśród młodzieży apelując:
„Ojcowie w polu, matki również poza domem zmuszone są szukać zarobku,
nauczycieli również brak – któż zatem ma zająć się opuszczoną dziatwą, tym
największym skarbem przyszłego państwa?! Nie można przecież dopuścić do
tego, by w chwili, kiedy dorośli mężowie walczą i giną na granicach państwa,
synowie ich wychowywali się na dzikusów”42.

Publikowano także teksty zwierające ogólne refleksje dotyczące wpływu
wojny na stan moralności polskiego społeczeństwa i atmosferę życia rodzinnego. Pisząc o tzw. „zmorach wojny” wymieniano na pierwszym miejscu zagrożenie alkoholizmem oraz rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych43. „Szkoła”
obszernie informowała m.in. o cyklu wykładów zorganizowanym przez Związek
Eleuteria, towarzystwo zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych
w Krakowie na temat alkoholizmu i nikotynizmu. Wykłady miały miejsce
w styczniu 1916 roku, a kilka z nich dotyczyło bezpośrednio problemów wychowania w rodzinie i edukacji szkolnej. Temat ten podjęła m.in. jedna z nauczycielek ludowych Paulina Spławińska, referując problem dotyczący wpływu
alkoholu na wychowanie. Wskazała wówczas na fatalne skutki alkoholizmu
rodziców w kontekście rozwoju ich dzieci oraz przyzwyczajania najmłodszych
do spożywania tego typu trunków. Zebrała przy tym dane statystyczne ze szkół
39

L. Skoczylas, Szkoła i dom w czasie wojny, „Szkoła” 1916, nr 1, s. 15–16.
Tamże, s. 16.
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A. Siudaczyński, Życie młodzieży szkolnej w czasie wojny ze stanowiska psychologii i pedagogii, „Szkoła” 1916, nr 1, s. 35–41, nr 3, s. 89–93, nr 4, s. 128–129.
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W. Sierakowski, Wojna a występność młodzieży, „Szkoła” 1916, nr 7, s. 229.
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S. Polaczek, Zmory wojny, „Szkoła” 1916, nr 4, s. 129–132, nr 5, s. 169–173, nr 6, s. 201–206.
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lwowskich, krakowskich i warszawskich, które wymownie ukazywały skalę
problemu. Z kolei jedna z uczestniczących w wykładach lekarek szpitalnych
potwierdziła, że w czasie wojny wyraźnie wzrosła liczba przypadków zachorowań młodzieży na choroby weneryczne. Wyraziła nadzieję, że władze szkolne
zorganizują w tej sytuacji serię wykładów uświadamiających dla młodzieży, jak
bowiem zaznaczała Redakcja: „Kwiat narodu polskiego leci w przepaść, a u nas
nikt na alarm nie woła, nikt z ratunkiem nie spieszy”44. Dlatego też zalecono
Zarządowi Eleuterii, by zorganizowała wiec rodzicielski w sprawie zwalczania
m.in. alkoholizmu i nikotynizmu wśród młodzieży.
Problem chorób wenerycznych wśród młodzieży i związane z nim kwestie
wychowania seksualnego często pojawiały się na kartach „Szkoły”, właśnie
w latach I wojny światowej, szczególnie wiele miejsca poświęcono mu zwłaszcza w numerach z roku 191745. Apelowano, by rodzice i opiekunowie podejmowali obowiązek uświadamiania seksualnego podopiecznych46, szkoła także
miała wspierać takie działania. Proponowano różne rozwiązania:
„Wezwać należy społeczeństwo do współpracy w tym kierunku ze szkołą.
W tym celu zwoływać konferencje rodziców i opiekunów, rzecz przedstawiać,
do dyskusji pobudzać, sumienie poruszać o ile to będzie możliwym sprawie
całej nadawać stałą organizację przez zawiązywanie Towarzystw opieki nad
młodzieżą”47.

Zwracano uwagę na to, jak wiele różnorodnych czynników wpływa na demoralizację młodzieży:
„Na niewiele się przyda najlepsze nawet wychowanie szkolne, jeśli na dzieci
i młodzież oddziaływać będą szkodliwe wpływy stosunków domowych, gorszące przedstawienia w teatrach i kinach, bezwstydne widokówki za wystawami
sklepów, rozpalająca wyobraźnię lektura, nieobyczajne artykuły prasy”48.

Temat negatywnych skutków I wojny światowej dla życia społecznego i rodzinnego powracał przez cały okres międzywojenny. W 1930 roku jedna ze
współpracowniczek „Szkoły” wyróżniła podstawowe czynniki, będące bezpośrednim wynikiem działań wojennych i wpływające destrukcyjnie na środowi44

Tamże, nr 5, s. 172.
S. Mikołajski, Zadania szkoły w walce z chorobami wenerycznymi, „Szkoła” 1917, nr 1, s. 3–9,
nr 2, s. 52–55; J. Kretz, W kwestii wychowania płciowego, „Szkoła” 1917, nr 5, s. 149–154,
nr 6, s. 191–196, nr 7, s. 255–263.
46
„Wśród zrównoważonych pedagogów przeważa przekonanie, że uświadamiania dzieci mogą się
podjąć szczęśliwie tylko – rodzice, lub w braku rodziców opiekunowie, zżyci z dzieckiem na
stopie szczerości i oddania rodzicielskiego”. H. Weryński, Świadomość płciowa i uświadamianie dzieci, „Szkoła” 1933, nr 1, s. 11.
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sko życia dzieci. Zaliczyła do nich niestabilną sytuację gospodarczą i związane
z nią tendencje do „życia ponad stan”, pogłębianie się konfliktów społecznych
i wyścigu zbrojeń oraz, co niezwykle istotne, „Rozluźnienie życia rodzinnego,
częsty brak opieki domowej” i „Ogólne obniżenie poziomu moralności publicznej”49. Kilka lat później, inna autorka pisząc o największych wyzwaniach wychowania doby powojennej wskazała na „[...] kompromis użycie, dążenie do jak
najłatwiejszej drogi życiowej, egoizm, brutalność, brak opinii społecznej, tchórzostwo i brak odwagi cywilnej”50. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywała m.in.
w „złej lekturze i złych kinach”.
Trzeba podkreślić, że wzmianki na ten temat odnajdujemy na kartach
„Szkoły” znacznie wcześniej. Przykładowo, w 1909 roku jeden ze współpracowników pisma apelował do rodziców:
„Ojcowie i matki! Nie sądźcie, że troszcząc się o dobro cielesne swych dzieci
spełniacie tym samym swój obowiązek! Zwracajcie uwagę na książki, które
dziatwa czyta! Nie lekceważcie ich wpływu na charakter młodzieży. Wysyłajcie dzieci wasze w pole, na boiska zabawowe. Pozwólcie im, aby popęd do ruchu zaspokoiły przez szlachetne gry i zabawy! Pozwólcie im w czasie ferii odbywać wycieczki piesze po kraju! Będzie to o wiele pożyteczniejsze i zdrowsze
aniżeli siedzenie bez ruchu i gorączkowe czytanie książek. Gdy zaś dzieci wasze czytają, zobaczcie co czytają. Niszczcie «Buffalo Bill», «Cherloki» itp. historie! Żądajcie od przekupniów, aby tego rodzaju rzeczy usunęli z wystaw
i dzieciom waszym nie sprzedawali ich więcej”51.

Zdaniem autora tylko ścisła współpraca domu i szkoły w walce z upowszechnianiem się wśród dzieci i młodzieży tendencji do fascynacji tego typu
lekturami może zapobiec wynikającym z nich złym skutkom wychowawczym.
W tym kontekście wśród współpracowników „Szkoły” wyraźnie zauważyć
można troskę o zdrowie i rozwój fizyczny młodego pokolenia. Swoje obawy
i wskazówki starali się oni przekazywać rodzicom52.
Podobny problem podjął dwa lata później Bolesław Baranowski, komentując tekst artykułu Henryka Sienkiewicza pt. Dom polski i jego znaczenie. Baranowski skupił się jednak na innego rodzaju wydawnictwach, które określił mianem „tak zwanej «niby» literatury pornograficznej” a miał wówczas na myśli
„Wszystkie te «Bociany» i tym podobne piśmidła obrzydliwe”53. W jego ocenie
49

W. Podwysocka, Jak ułatwić sobie wpływ na dziatwę szkolną?, „Szkoła” 1930, nr 4, s. 106.
J. Jastrzębska, Współpraca domu..., dz. cyt., s. 26.
51
J. Rottenberg, Rodzice ocknijcie się, „Szkoła” 1909, nr 5, s. 31.
52
Por.: Ochrona zdrowia młodzieży w wychowaniu domowym, [odczyt dr. T. Stachiewicza, streścił
K. Moss], „Szkoła” 1904, nr 13, s. 101–103. Autor ten pisał m.in. o śnie, higienie, aktywności
fizycznej, właściwej diecie, warunkach mieszkaniowych, a i o konieczności walki z samogwałtem wśród młodzieży – tu ważne zadania przypisywał rodzicom.
53
B. Baranowski, Dom polski i jego znaczenie wychowawcze dla życia narodowego, „Szkoła”
1911, nr 2, s. 67.
50
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pisma te stanowiły największe zagrożenie dla polskiego życia rodzinnego i wymiernie przyczyniały się do odnotowanych oficjalnie przez służby sanitarne
większych miast licznych przypadków rozpowszechniania się wśród młodzieży
chorób wenerycznych. Wspomniane przez autora pismo „Bocian” to popularny
krakowski dwutygodnik satyryczno-obyczajowy dla panów, ukazujący się
w latach 1896–1918, często zresztą konfiskowany za „niemoralne” treści i ilustracje. Inny ze współpracowników pisma wskazywał natomiast na zgubne wychowawczo skutki czytania pisma pt. „Tajny Detektyw”, które podawał jako
ilustrację dla „pornograficznej, erotycznej i kryminalistycznej” lektury54. Rzeczywiście ten wydawany w latach 1931–1935 „Ilustrowany Tygodnik Kryminalno-Sądowy”, który określano mianem „tygodnika brukowego”, szczegółowo
i obrazowo prezentujący zbrodnie i skandale55, nie był właściwą lekturą dla nieletnich.
Do tego typu zagrożeń dla wychowania moralnego młodzieży powracano
w piśmie wielokrotnie zwracając uwagę na negatywny wpływ kina, pism brukowych czy książek sprzedawanych z ulicznych koszy56. W 1916 roku w „Szkole” pojawiły się istotne przestrogi dotyczące fatalnego wpływu tzw. „literatury
brukowej” na wyobraźnię dzieci i młodzieży, ukazujące fatalne skutki przenoszenia opisywanych tam wzorców zachowania do życia codziennego, prowadzące nawet w skrajnych przypadkach do zabójstw57.
Zwłaszcza kino, jego repertuar i brak kontroli rodziców nad częstotliwością
pobytu dzieci w tych miejscach rozrywki stanowił ważny problem58. W 1912
roku informowano w „Szkole” o negatywnym wpływie kina na psychikę i zdrowie młodzieży59, a rok później pismo przedrukowało m.in. treść zarządzenia
kinematograficznego, którego celem było ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia do oglądania treści uznanych przez cenzurę za niewłaściwe60. Apelowano, by rodzice zwracali baczną uwagę na swoje dzieci:
54

M. Mischke, Szkoła i dom, „Szkoła” 1933, nr 4, s. 137–138.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2015 roku ukazała się książka pt. „Nowy Tajny Detektyw”. Jest to część „Projektu Tajny Detektyw”, obejmującego płytę „Tajny”, wystawę multimedialną, koncerty z wizualizacjami oraz blog. Projekt bazuje na międzywojennym tygodniku o tej
samej nazwie oraz na materiałach operacyjnych policji polskiej z tamtego okresu. Wstęp do
książki przygotował pisarz i poeta Jacek Dehnel.Wydawcami publikacji są Fundacja Picture
Doc i Narodowe Centrum Kultury, por. źródło: http://sklep.nck.pl/pl/p/Tajny-Detektyw/653;
http://tajnydetektyw.blogspot.com/ [dostęp: 22.07.2016].
56
Por. m.in.: W. Podwysocka, Jak ułatwić..., dz. cyt., s. 105–107.
57
Por.: W. Sierakowski, Jeszcze o występności młodzieży podczas wojny (Materiały dalsze do
pełnego studium), „Szkoła” 1916, nr 10, s. 329–334.
58
„Szkoła” przytaczała także informacje dotyczące zwalczania tego problemu w innych krajach,
w USA czy w Niemczech por.: Kinematografy a młodzież, „Szkoła” 1911, nr 6, s. 397; Kinematografy a młodzież, „Szkoła” 1913, nr 1, s. 72–73.
59
W. Zdek, O kinematografach słów parę, „Szkoła” 1912, nr 2, s. 104–106.
60
Zarządzenie kinematograficzne, „Szkoła” 1913, nr 5, s. 347. Oto jego treść: „Namiestnictwo
poleciło wezwać właścicieli kinematografów, aby w lokalach swoich a szczególnie u wejścia
i w poczekalniach przybili w sposób widoczny następujące ogłoszenie: Według § 23 rozp. min.
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„Tam więc gdzie dzieci są pozostawione bez opieki, kontroli, bez odpowiedniego towarzystwa, ale i bez serca i ciepła rodzinnego – wiadomo, że one szukają na mieście, na ulicy, wśród kolegów i koleżanek, w kinematografie rozrywki, zatruwając nieraz w ten sposób młodą swą duszę. Rozrywki te odrywają młodzież od właściwych ich wiekowi zajęć kierując je na drogę dotąd
nieznaną przez słowo drukowane, ponętny obraz na wystawie, przedstawienie
niedozwolone a nawet nieodpowiednią audycję radiową”61.

Podkreślano, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele nie poświęcają tej sprawie odpowiedniej uwagi. Apelowano, by zwłaszcza wychowawcy i lekarze wnikliwie zbadali wpływ kinematografów na dzieci i młodzież i „uświadomili rodziców o skutkach zbyt częstego ich odwiedzania”62. Problem ten był zresztą
w okresie międzywojennym podejmowany często nie tylko na łamach „Szkoły”,
ożywione dyskusje środowisko pedagogiczne toczyło na kartach wielu pism
pedagogicznych oraz prasy kobiecej, powstawały także na ten temat osobne
opracowania m.in. Książka zakazana jako przedmiot zainteresowania młodzieży
w okresie dojrzewania Jana Kuchty63.
Analizując roczniki „Szkoły” zauważamy, że pojawiały się w niej ponadto
teksty zawierające wskazówki dotyczące wychowania dzieci w pierwszych latach ich życia, opracowywane na podstawie poradników czy dzienników rodziców64 oraz artykuły ukazujące negatywne warunki środowiska domowego
uczniów i ich wpływ na charakter młodzieży. Podkreślano zwłaszcza niewłaściwą atmosferę wychowawczą wielu rodzin, negatywne wzorce osobowe rodziców oraz podważanie przez nich autorytetu szkoły i nauczyciela:
„Ojciec słusznie, czy nie słusznie narzeka na panujące stosunki, słyszymy
z ust ojca, który ma być dla nas autorytetem, że uczciwość się nie popłaca, ten
z 18. września 1912. dzieciom i osobom w wieku młodzieńczym przed ukończonym 16. rokiem
życia, wzbroniony jest wstęp do kinoteatrów po godzinie 8. wieczór . Również wzbronione jest
dzieciom i osobom młodocianym w wieku niżej lat 16 uczęszczanie do kinoteatru na takie
przedstawienia, których program zawiera obrazy, uznane przez władzę centralną za nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży. Zwraca się szczególną uwagę na to, że dzieci i osoby młodociane w wieku niżej lat 16. nie mogą być nawet w towarzystwie dorosłych dopuszczone do kinoteatrów po godzinie 8. wieczór lub na przedstawienia obrazów, które przez władzę cenzuralną
uznane zostały dla nich za nieodpowiednie”.
61
M. Mischke, Szkoła i dom..., dz. cyt., s. 110.
62
Kinematografy a młodzież, „Szkoła” 1913, nr 1, s. 73.
63
Na ten temat szerzej m.in. I. Michalska, Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych
w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 148–158 (autorka
prezentuje tam „książkę szkodliwą jako zagrożenie dla wychowania młodego pokolenia”).
64
Przykładowo: L. Adamowicz, Pierwsze wychowanie (Obserwacje i rady), „Szkoła” 1913, nr 5,
s. 325–328 (Opracowane na podstawie wydanej w Paryżu książki M. Braunschwiga Nasze
dziecko (dzienniczek ojca i matki). Autor przedstawia tam rodzinę małego Jerzyka i sposób,
w jaki jego rodzice z nim postępują od chwili jego narodzin, zwracając uwagę na najczęściej
popełniane w tym okresie rozwoju dzieci błędy wychowawcze ich opiekunów.
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i ów drogą podstępu lub lichwy zrobił majątek i cieszy się uznaniem ogółu. Po
cóż dziecko ma mozolić się nad zadaniem, kiedy przepisać od kolegi łatwiej
i prędzej [...] Jeżeli wychowawca jest człowiekiem religijnym i obowiązki
ucznia oświetla ze stanowiska religijnego i obywatelskiego, to znowu do
świadomości dziecka dochodzą głosy drwiące z najświętszych ideałów”65.

Regularnie powracano do zagadnień odpowiedniego wychowania przedszkolnego dzieci. W 1914 roku pisano jeszcze „O wychowaniu domowym
w wieku przedszkolnym”, a Autorka tego tekstu wygłoszonego na Zjeździe kobiet–Polek w Krakowie, Jadwiga Strokowa udzielała matkom wielu porad pedagogicznych66. Odwoływała się przy tym do myśli Jana Jakuba Rousseau, Fryderyka Froebla, Klementyny Tańskiej Hoffmanowej i Bronisława Ferdynanda
Trentowskiego. Jednak w kolejnych latach wyraźnie opowiedziano się już za
zakładaniem ochronek i przedszkoli. Stawiano pytania „Czy dom rodzinny nie
wystarczy dziecku” i udzielano odpowiedzi przeczącej. Argumentowano, że:
„Nie każda rodzina ma odpowiednie warunki moralne i materialne, nie każda
może pozwolić sobie na wszystkie środki pomocnicze”67, „Rozważmy teraz,
kto i jak wychowuje naszą dziatwę? Jakie odpowiedzi otrzymuje ono na pytania? Matka jakże często nie może i nie umie sprostać swemu zadaniu! Ciemnota, nędza, złe pożycie małżeńskie, przepracowanie, choroba, często brak
elementarnych zasad moralności – wytwarzają warunki zgoła nie wychowawcze”68.

Wskazywano zalety przedszkoli, które sprzyjają uspołecznieniu, kształtowaniu właściwych postaw, przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej69 oraz
niwelują niewłaściwe wpływy wychowawcze rodziców. Do tych ostatnich zaliczano głównie wychowywanie dzieci jedynie przez pryzmat teraźniejszości, bez
uwzględniania ich przyszłości oraz traktowanie potomstwa jako wyłącznej własności rodziców i pomijanie społecznych kontekstów wychowania. Zalecano, by
przedszkola organizowały dla młodych matek spotkania i pogadanki pedago65

W. Podwysocka, Jak ułatwić..., dz. cyt., s. 105.
J. Strokowa, O wychowaniu domowym w wieku przedszkolnym, „Szkoła” 1914, nr 2, s. 52–69.
Autorka podejmowała takie zagadnienia, jak: „1. Czy wszystko dawne było złe, a czy wszystko
nowe jest najlepsze?, 2. Czy umiemy budzące się uczucia u dzieci uszlachetniać i nimi kierować?, 3. Czy umiemy siebie dawać dzieciom?, 4. Nagrody i kary, pochwały i nagany, czym są
w początkach wychowania?, 5. Czym jest zamiłowanie dzieci do pracy?, 6. Dzieci uparte i dzieci bierne, 7. Wychowanie narodowe, 8. Opuszczanie się na szkołę, 9. Dzieci starce i dzieci niedorozwinięte umysłowo”.
67
B. Żulińska, Kilka słów o wychowaniu przedszkolnym, „Szkoła” 1925, nr 12, s. 256.
68
A. Kozłowska, Znaczenie wychowania przedszkolnego dla organizacji szkolnictwa powszechnego, „Szkoła” 1923, nr 1–4, s. 37.
69
Nauczyciele szkół powszechnych sygnalizowali znaczące różnice w postępach w nauce i zachowaniu pomiędzy dziećmi, które przebywały w ochronkach i tymi, które odebrały jedynie
wychowanie domowe.
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giczne podkreślając, że w tym okresie życia kobiety są najbardziej zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat wychowania70. Co istotne, część
z tych rozważań stanowiła pokłosie uczestnictwa współpracowników pisma
w kongresie wychowania przedszkolnego w Berlinie, zorganizowanym przez
Związek Radykalnych Reformatorów Wychowania w roku 1932.
Z dokonanego powyżej przeglądu tekstów opublikowanych na łamach czasopisma pedagogicznego „Szkoła” w latach 1900–1939 wyraźnie wynika, że
problemy wychowania w rodzinie zajmowały w tym periodyku ważne miejsce.
Było to z pewnością warunkowane zarówno chęcią kontynuacji polityki pisma
z drugiej połowy XIX wieku, jak i koniecznością reagowania na nowe wyzwania
i zagrożenia w tym obszarze życia, zwłaszcza, że tych na początku XX wieku
nie brakowało. „Szkoła” sygnalizowała problemy wynikające ze stosowania
przez rodziców niewłaściwych zasad wychowawczych i wskazywała częściowe
sposoby niwelowania tych wpływów, m.in. poprzez wychowanie przedszkolne,
opiekę i oświatę pozaszkolną dla młodzieży czy pedagogizację rodziców. Tym
ostatnim czasopismo wyraźnie sygnalizowało, że w związku z przemianami
społeczno-obyczajowymi winni być przygotowani także do edukacji seksualnej
swoich dzieci oraz do wnikliwej kontroli ich rozrywek, takich jak książki, kino
czy czasopisma. W działaniach tych mogli liczyć na pomoc szkół i nauczycieli,
różnorakich instytucji oraz prasy pedagogicznej.
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Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka
na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii
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The family in patriotic education of young learners living
in the United Kingdom as an example of foreign country
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Streszczenie
Artykuł dotyczy roli rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie, która
polegała na wyrobieniu poczucia przynależności narodowej, wzbudzenie dumy ze
swojego kraju i zapobieganiu kompleksowi niższości wobec obcych. Wychowanie ojczyste miało zaszczepić w dzieciach umiłowanie nieznanej Polski i poczucie narodowe,
ale przede wszystkim otwarcie szerokich perspektyw na piękne, bogate i pełne treści
duchowej życie. W artykule scharakteryzowano formy i metody wychowania ojczystego w rodzinie, takie jak m.in.: zapoznawanie dzieci z tradycjami narodowymi, zabytkami polskimi, wprowadzanie w polskie towarzystwo odpowiednie do wieku, udział
w polskich uroczystościach, czy przypominanie o konieczności pielęgnowania tradycji
świątecznych, które kształtują tożsamość narodową dziecka oraz o roli matki jako kapłanki domowego ogniska. Wielką rolę wychowawczą wobec dzieci na emigracji miał
odegrać folklor polski w swoich rozmaitych przejawach: muzyka, śpiew, taniec, stroje,
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sztuka ludowa. Aby dziecko czuło się Polakiem, musiało poznać i pokochać swój kraj,
musiało przede wszystkim żyć w atmosferze polskiego domu i polskich tradycji. Kultywując mowę polską, przywiązanie do tradycji, zwyczajów i obyczajów ojczystych
rodzice przekazywali umiłowanie kraju swoim dzieciom zrodzonym na obcej ziemi.
W artykule zwrócono uwagę na rolę współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą języka
ojczystego w wychowaniu i edukacji dzieci na obczyźnie. Na podstawie analizy artykułów zawartych w czasopismach emigracyjnych, takich jak: „Wychowanie Ojczyste”,
„Wiadomości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” itp. przedstawiono formy i zasady współpracy rodziców ze szkołami sobotnimi w Wielkiej Brytanii,
do których uczęszczały dzieci z różnych rodzin pod względem poziomu ich życia, jak
i naturalnych związków uczuciowych z ojczyzną. Celem tej współpracy miało być
kształtowanie osobowości dziecka i jego wszechstronny rozwój.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie ojczyste, dziecko.

Abstract
The article deals with the role of the family in thepatriotic education of young
learners living in a foreign country. The essential role of the family was to develop the
national identity, to make the children feel proud of their country and to prevent them
having a sense of social inferiority. Patriotic education was to instil love to an unknown
country – Poland and a national identity in young learners, but mainly to give new perspectives on spiritual life. Some forms and methods in patriotic education were described in this article, e.g. teaching children about national traditions, monuments and
church or state celebrations, reminding about the necessity of cultivating holiday customs and traditions and about the central role of the mother in the family. Apart from
that Polish folklore played a vital role in educating children abroad, e.g. folk music,
dance, songs and handicrafts or national costumes. The children had to learn to love
their country as well as to live in a Polish family with all it customs, traditions and language to feel as Polish citizens still living in a foreign country. The article puts stress on
the significance of cooperation between parents and Polish schools in educating children in Britain. The main aim of the close cooperation was to develop children and their
personalities. Some forms and ways of interactions analysed in this paper were based
on such articles in: „Wiadomości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski” or „Dziennik
Żołnierza”.
Keywords: family, patriotic education, child/young learne.

Wprowadzenie
Po zakończeniu II wojny światowej wielu Polaków znalazło się poza granicami kraju. Osiedlili się m.in. w krajach Europy Zachodniej: we Francji, Ameryce czy w Wielkiej Brytanii. W większości byli to Polacy deportowani i polscy
żołnierze, którzy ze względów politycznych nie mogli powrócić do kraju,
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w którym groziło im więzienie lub śmierć. Musieli więc zorganizować sobie
życie na obczyźnie m.in. w Wielkiej Brytanii1. Osiedlali się tam, gdzie była praca w fabrykach, cegielniach, przemyśle tekstylnym. W początkowym okresie
mieszkali w obozach zajmując powojskowe baraki i tzw. „beczki śmiechu”.
Wielu żołnierzy polskich sprowadziło rodziny. Nie był to łatwy okres dla rodzin
polskich, brak stabilizacji, ograniczone możliwości finansowe oraz brak pewności co do przyszłych losów polskich uchodźców. Wiele dziedzin życia emigracyjnego wymagało planów i szybkiej realizacji. Dwie sprawy wysuwały się na
plan pierwszy: opieka duszpasterska i polska oświata2.
Przed emigracją polską w Wielkiej Brytanii stanęło więc wiele trudnych zadań, obok troski o byt, najważniejszą kwestią stało się wychowanie młodego
pokolenia w duchu patriotycznym, związanie go z kulturą polską, nauką na
wszystkich szczeblach edukacji oraz przygotowanie do życia obywatelskiego.
Sprawa ta była najważniejsza, zajmowano się nią ponad podziałami politycznymi, społecznymi czy organizacyjnymi3.
Problem pracy z młodzieżą wiązał się z troską o przyszłość skupisk emigracyjnych, o ich postawę ideową i oblicze kulturalno-społeczne. Wizja przyszłych
losów Polski, podobnie jak wizja środowisk emigracyjnych, nakazywała wzmożenie wysiłków na polu oświaty i wychowania m.in. otoczenie opieką zaniedbaną przez wojnę młodzież oraz rozbudowanie systemu szkolnego. Na rzecz polskości emigracji i jej młodych pokoleń pracowały instytucje naukowe, religijne,
kulturalne i organizacje społeczne4.
W pierwszych latach po wojnie, utrzymanie polskości wśród imigrantów nie
wydawało się istotnym problemem. Polacy w znacznym stopniu pozostawali we
własnym środowisku, nieliczne były małżeństwa mieszane, język polski był
językiem domowym5. Dopiero zmiana polityki oświatowej rządu brytyjskiego
wobec zamieszkałej na terenie Wielkiej Brytanii ludności polskiej, powołanie
1 kwietnia 1947 r. Komitetu dla Spraw Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii,
którego celem było przystosowanie ludności polskiej do życia wśród społeczeństwa angielskiego, zaczęły wzbudzać wśród Polaków niepokój o zachowanie
polskości wśród młodego pokolenia emigracyjnego6. Stopniowo zamykano szkoły polskie, wprowadzano język angielski jako język nauczania, przenoszono
1

A. Podhorodecka, W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003, Wydawca:
Polska Macierz Szkolna, Londyn 2003, s. 23.
2
Tamże, s. 24.
3
J. Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 31; Zob.: S. Mai, Organizacja nauki polskiej na emigracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 78, s. 3.
4
C. Czapliński, Szkoła ojczysta a sprawa wychowania młodzieży, „Wiadomości Nauczycielskie”
1973, nr 50, s. 4.
5
T. Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991, s. 21.
6
Tamże, s. 124; Komitet dla polskich spraw oświatowych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”
1947, nr 81, s. 1.
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młodzieży do szkół brytyjskich, w których zapewniano szkoły internatowe.
Przyjmowane z entuzjazmem udogodnienia oświatowe dla młodzieży polskiej
niosły ze sobą niebezpieczeństwo wynarodowienia7. Zygmunt Nowakowski
pisał o tym na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego”:
„Byłby jeden sposób i to radykalny podtrzymania polskości, ale musieliby
nam pomóc Anglicy, mianowicie prześladować polskość na każdym kroku.
Gdyby dzieci w szkole tutejszej brały chłostę za mówienie po polsku, gdyby
nas brano w soldaty i wysyłano na Maleje czy Koreę, gdyby choć co pewien
czas sotnia policjantów otoczyła kościół polski w Devonia Road albo zaczęła
płazować widzów, przedstawienia polskiego, wtedy, psiakrew, pokazalibyśmy
jakimi jesteśmy Polakami. Niestety Anglicy nie są tacy głupi. Oni są bardzo
mądrzy [...]”8.

Na łamach czasopism polonijnych toczyła się dyskusja, jak uchronić młodych
Polaków poza Krajem przed wynarodowieniem. Według Józefy Mękarskiej:
„[...] na emigracji żadne dziecko polskie nie powinno zostać samotne w sferze
działania obcego środowiska. [...] Poprzez ocalenie młodego pokolenia od
niepokoju i rozterek dzisiejszego życia, zwiększamy szansę na odnalezienie
się na obczyźnie”9.

Głównym celem wychowania dzieci polskich miało być utrzymanie i pogłębienie cech religijnych i narodowych, wychowanie młodego pokolenia w
duchu przywiązania do wiary, tradycji i kultury narodowej oraz umiłowania
sprawy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej10.
Wiele uwag i wskazówek dla rodziców znalazło się na łamach czasopisma
„Wychowanie Ojczyste”. W jednym z artykułów Antoni Czułowski podkreślał
ważną rolę domu rodzinnego w procesie wychowania dziecka. Uważał, że od
ojca i matki zależy, czy dziecko, pomimo przymusowego oddziaływania obcego
środowiska zachowa w umyśle i sercu taką cząstkę polskości, która nie pozwoli
zapomnieć o jego prawdziwym pochodzeniu11.
Narodowe wychowanie dzieci nie było łatwe, napotykało na wiele trudności
i warunkowane było czynnikami często niezależnymi od rodziców. Ogromny
wpływ na młodzież miało obce środowisko, atrakcyjna kultura i styl życia. Ponadto, absorbująca praca zarobkowa rodziców i związany z tym brak czasu dla
7

Projekt reformy szkolnictwa polskiego „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 86, s. 3;
Zasady organizacji szkolnictwa polskiego formułuje Komitet dla Spraw Oświaty Polaków
w Wielkiej Brytanii, „ Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 97, s. 3.
8
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1950, nr 8 IX; cyt. za: T. Radzik, Szkolnictwo polskie...,
dz. cyt., s. 201.
9
J. Mękarska, Walka o środowisko wychowawcze, „Orzeł Biały” 1948, nr 18(304), s. 3.
10
A. Podhorodecka, W służbie oświacie..., dz. cyt., s. 27.
11
A. Czułowski, Będziem Polakami, „Wychowanie Ojczyste” 1976, nr 1/105, s. 10.
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dzieci, małżeństwa mieszane, szczególnie gdy matka była obcego pochodzenia,
a także życie z dala od ognisk polskiego życia zbiorowego nie sprzyjało wychowaniu ojczystemu. Często ze strony dosyć dużego odsetka rodziców było dużo
zaniedbań, a nawet zwykłej głupoty, wyrażającej się w takich maksymach, jak:
„[...] do własnego kraju już nie wrócimy, więc po co naszemu synowi język
polski?”12.
Czułowski, przypominał rodzicom jakie zadania wychowawcze stoją przed
nimi. Uświadamiał rodziców, że urodzenie dziecka i zadbanie o warunki materialne jest tylko częścią zadania ojca i matki. Rodzice powinni dążyć do przeżywania życia ze swoimi dziećmi i troszczyć się, aby w ciągu dnia zawsze był
moment intymności z dziećmi, pełen ciepła i radości, który znaczyłby więcej od
innych godzin dnia i nadawał ton i wartość wszystkiemu, co dziecko przeżywa13.
Uważał, że potrzebny jest stały kontakt z dzieckiem, rozmowy i kontrola nad
wszystkim czego dostarcza dziecku ulica14. Według Leona R. Jasieńczyka-Krajewskiego, życie na emigracji stwarzało wiele problemów dla młodzieży15.
„Zawsze naturalną reakcją będzie najpierw wchodzenie w środowisko gospodarzy. Później będą rozczarowania, powroty, zawody, tragedie. Wiedząc
o tym dobrze, musimy się starać zrobić wszystko, by nasze własne podłoże
kulturalne polskie było tak silne, by mogło stanowić przeciwwagę dla atrakcyjności środowiska miejscowego i gotowe miejsce do powrotu [...]. Więcej –
posiadanie takiego oparcia nie tylko nas nie zuboży, ale, przeciwnie, wzbogaci. Czyni nas bowiem ludźmi pełnymi, wrośniętymi mocno we własne podłoże. Nawet wrastając w życie obce, nie tracimy własnej indywidualności; nie
jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, ubiegającymi się o cudze obywatelstwo. Jesteśmy partnerami, ofiarowującymi coś własnego i cennego. Nie żebrzemy o łaskę dopuszczenia do stołu; sami możemy zapraszać innych”16.

Autor zwracał uwagę na ważność wczesnego dzieciństwa w procesie wychowania młodego pokolenia, ponieważ najwcześniejsze dzieciństwo jest okresem, w którym ugruntowują się pierwsze wpływy, tworzą się pierwsze postawy
dziecka. Jest to więc okres, w którym dziecko „bez bólu” może się przyzwyczaić do
posłuszeństwa, szacunku, dla przedmiotów codziennego użytku do grzeczności
i właściwego zachowania. Na podstawie, jaką daje ten rodzaj wychowania, na przyzwyczajeniach, które stają się czynnikiem twórczym, a nie destruktywnym.
„Nasze dzieci są naszą odpowiedzialnością. Chcemy je wychować po polsku
i po ludzku. [...] Nie jest to jednak takie łatwe. Tradycyjne formy wychowania
12

Tamże.
A. Czułowski, Dziecko i ulica, „Wychowanie Ojczyste” 1975, nr 2/102, s. 2.
14
Tamże.
15
L.R. Jasieńczyk-Krajewski, Bezdroża rozdźwięku pokoleń, „Wychowanie Ojczyste” 1975, nr 2/102,
s. 3.
16
Tamże.
13
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(na pewno nie idealne i podlegające krytyce) zostały zapomniane. Pokolenie
rodziców nie otrzymało w szkole przygotowania do wychowania dzieci”17.

Twierdził, że w okresie dzieciństwa dziecko powinno nauczyć się podstawowych pojęć dobra i zła, sprawiedliwości, krzywdy, miłosierdzia. Jest to bowiem ludzki układ odniesień, bez którego charakter może zostać wypaczony.
Zwracał uwagę rodzicom jak ważne jest rozmowa z dzieckiem i tłumaczenie
spraw, które sprawiają mu trudności. Tłumaczył, że nie należy nigdy tracić cierpliwości ani równowagi. W ten sposób uczy się dzieci szacunku dla zdania innych i spokojnej dyskusji18.
Na łamach czasopisma „Wychowanie Ojczyste” Michał Goławski zastanawiał się, na jakich fundamentach powinno być oparte wychowanie ojczyste
dzieci na emigracji. Według autora idea ta powinna być oparta na trzech fundamentach. Pierwszy to fundament religijny, wiekowy związek narodu z chrześcijaństwem, a przede wszystkim z Kościołem katolickim, którego wpływy kształtowały polską kulturę w wielu pokoleniach. Drugim elementem wychowania
ojczystego powinno być poczucie przynależności do narodu polskiego, wraz
z jego językiem i historią, tradycją i obyczajami. Trzecim stale wpajana świadomość i poczucie, że jako forma organizacji narodu istnieje Państwo Polskie:
„[...] wskrzeszone wysiłkiem pokoleń do dawnego, wiekowego bytu i uznane
przez cały świat współczesny. To państwo nasze tworzy ziemia polska zamieszkała przez 26 milionowy naród o chlubnej tysiącletniej przeszłości. [...]
Ludność Polski zmuszona do życia pod obcymi rządami komunistycznymi, do
ulegania dyktatowi wielkorządców sowieckich [...] z godnym podziwy hartem
znosi to jarzmo i oczekuje chwili wyzwolenia i oddania władzy Narodowi
Polskiemu drogą wolnych wyborów”19.

Uważał, że Polacy poprzez swój pobyt na emigracji nie tylko protestują
przeciw rządom sowieckim w Polsce, ale poprzez swoją pracę codzienną, dbałość o wysoki poziom moralny życia, poprzez wzbogacanie swojej wiedzy przygotowują się do służby Polsce, w momencie gdy będą mogli do niej bezpiecznie
powrócić. Podkreślał, że obowiązkiem rodziców jest przekazanie umiłowania
kraju swoim dzieciom zrodzonym na obcej ziemi, poprzez kultywowanie mowy
polskiej, przywiązanie do tradycji i obyczajów20.
Te wszystkie wymienione elementy nauczania i wychowania ojczystego starano się stosować w środowisku domowym i szkolnym dzieci i młodzieży, zaszczepiając w nich umiłowanie nieznanej Polski i poczucie narodowe. Formy
tego wychowania zależały od możliwości danego środowiska i wymagały sys17

Tamże, s. 5.
Tamże.
19
M. Goławski, Wychowanie ojczyste na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1955, nr 1, s. 3–4.
20
Tamże, s.4.
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tematycznego stosowania przy współpracy domu, duszpasterzy, szkoły i organizacji społecznych.
Jak już wspomniano bardzo ważnym elementem wychowania narodowego,
było wychowanie religijne, które jest od wieków ściśle związane z polską kulturą. Ks. prałat Józef Gołąb tak pisał o wychowaniu młodego pokolenia Polaków:
„Należymy do kultury chrześcijańskiej i w tej kulturze pragniemy żyć i tę
kulturę chcemy przekazać młodemu pokoleniu. Jako emigracja polityczna jesteśmy żywą cząstką ujarzmionego narodu, któremu tę kulturę zaborca pragnie
odebrać, starając się wszelkimi metodami poderwać jej charakter chrześcijański [...]. Tu leży podstawa naszych emigracyjnych wysiłków, by i narastające
na emigracji nowe pokolenie w duchu polskiej kultury wychować, poruczając
mu tym samym w spuściźnie obowiązek duchowej łączności z narodem i pracy dla niego”21.

O tym, że rodzina powinna być ostoją wychowania chrześcijańskiego i narodowego dzieci, przypominał również Sobór Watykański II w swojej deklaracji
„O chrześcijańskim wychowaniu”22. Według Soboru:
„[...]wychowanie dzieci jest naczelnym prawem i obowiązkiem rodziców. Jest
to obowiązek tak wielki, że prawie nic nie może rodziców usprawiedliwić od
uchylania się od niego. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami i ta ich rola wymaga od nich wytworzenia atmosfery przepojonej miłością i szacunkiem do Boga i dla ludzi, bo tylko w niej osiągnięty może być
osobowy i społeczny rozwój dzieci”23.

Zwracano uwagę na konieczność edukacji rodziców, którym trzeba przekazać wiedzę o dziecku, jego psychice i możliwościach percepcji. Zalecano organizowanie wykładów i prelekcji dla rodziców przez lekarzy, psychologów, katechetów i socjologów. Proponowano także organizację grup rodzin, zwłaszcza
młodych, w celu dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących wychowania
dzieci24. Metoda ta, zapoczątkowana w Swindon i w Londynie na Ealingu, dawała dobre rezultaty. Wykłady katechetyczne dla rodziców, prowadzone przez
Centralną Komisję Katechetyczną, tylko potwierdzały konieczność uświadamiania rodziców i usprawnienia ich pracy religijno-wychowawczej25.
Pomocne były także publikacje dla rodziców m.in. wydana przez Instytut
Akcji Katolickiej książka ks. Włodzimierza Cieńskiego pt. Rodzicom o dzieciach26.
21

Ks. Prałat J. Gołąb, Wychowanie religijne na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1970, nr 4/85, s. 1.
Tamże, s. 7.
23
Tamże.
24
Tamże.
25
Tamże, s. 8.
26
Książka dla rodziców o wychowaniu dzieci, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 51, s. 3.
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Drugim fundamentem wychowania było wychowanie narodowe. Praca na
rzecz polskości dzieci i młodzieży była głównym zdaniem Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą od pierwszych lat jego istnienia. Zjazdy i konferencje dawały temu wyraz w różnych uchwałach i rezolucjach, a pojedynczy
członkowie w codziennej pracy szkolnej. Nauczyciele spotykali się w Londynie
w celu omówienia spraw związanych z wychowaniem ojczystym. Analizowano
programy nauczania, metody wychowawcze i sprawy podręczników27.
Na łamach czasopisma „Wiadomości Nauczycielskie” apelowano do nauczycieli i rodziców o wzmożenie wysiłków na polu wychowania narodowego
młodzieży emigracyjnej28. Zachęcano wszystkich emigrantów polskich do udziału w pokojowej walce o wolność Polski. Między innymi przez ofiarowanie składek do Skarbu Narodowego, który zasilał zbieranymi funduszami akcję niepodległościową prowadzoną przez rząd RP na uchodźstwie i akcję oświatowowychowawczą dla utrzymania młodego pokolenia w polskiej kulturze29.
Pielęgnując mowę polską, przywiązanie do tradycji, zwyczajów i obyczajów ojczystych rodzice przekazywali umiłowanie kraju swoim dzieciom urodzonym na obczyźnie. Znaczna część rodziców, posiadających silne poczucie świadomości narodowej przestrzegała, aby w domu dzieci mówiły po polsku i czytały polskie książki. W domach tych kultywowano tradycje i obyczaje polskie,
podkreślano polskość rodziny. Według Haliny Dmowskiej, aby dziecko poczuło
się Polakiem, musiało poznać i pokochać swój kraj, żyć w atmosferze polskiego
domu oraz polskich tradycji30.
Z kolei Mira Małachowska uważała, że dziecka nie można polski nauczyć,
ono powinno ją mieć w domu, doświadczać jej i ją naśladować, a obowiązkiem
rodziców jest stworzyć mu odpowiednie ku temu warunki31.
„Dom jest formą, w której żyje treść – rodzina. Mówimy, że dom jest miły,
swój, przytulny, jak również, że bywa obcy, zimny, w którym się nie chce
przebywać. Dom, bowiem ma duszę i od niej zależy w jaki sposób o nim mówimy. Czasami dusza zamiera i z nią razem usycha dom. Stoją ściany, wiszą
firanki, pelargonie kwitną w oknach, ludzie mieszkają, ale każdy, kto próg
domu przestąpi czuje, że życie z domu uciekło. Czasami zaś ściany się spalą,
dach zawali, a dusza ujdzie cało i potem gdzieś w innych warunkach, na innej
półkuli, może bez firanek i pelargonii stanie sobie nowy dom [...]. Do dziecka
przemawiają nie tylko rodzice, ale przede wszystkim to co ono widzi: krucyfiks na ścianie, obrazek nad łóżeczkiem, ilustracje w książeczkach, miś i kra27

Ze Zjazdu nauczycieli – 15.02.45, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 44, s. 4;
KAZET, Katastrofa oświaty. Konferencja oświatowa w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik
Żołnierza” 1945, nr 263, s. 2.
28
Rezolucje XII Zjazdu, „Wiadomości Nauczycielskie” 1974, nr 53, s. 4.
29
Tamże, s. 5.
30
H. Dmowska, Sprzyjające i niesprzyjające okoliczności pracy wychowawczej, „Wychowanie
Ojczyste” 1956, nr 4, s. 29.
31
M. Małachowska, Wychowanie ojczyste w domu, „Wychowanie Ojczyste” 1955, nr 1, s. 21.
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kowianka, szopka, światełko na ołtarzyku. Przemawia i trafia mu do główki,
to co ono samo przeżywa, słuchając kołysanek mamy, kolęd śpiewanych przez
rodziców, opowiadań i czytanek, jak również gdy przebiera się ono za pastuszka, naśladując turonia, tańcząc zbójnickiego, bawiąc się w «konduktorze
łaskawy», odtwarzając pasowanie na rycerza”32.

Praca wychowawcza rodziców zaczynała się już od kołyski. Nauka poprawnej mowy polskiej była możliwa tylko wówczas, jeżeli rodzice mówili czystą
polszczyzną. W nauce języka ojczystego ogromną rolę odgrywała również polska książka m.in.: Przygody Koziołka Matołka, Kornela Makuszyńskiego, zbiór
wierszy Juliana Tuwima, Co słonko widziało, Marii Konopnickiej33. Dzieci
uczyły się na pamięć przepięknych wierszy Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i innych. Jednym z takich
utworów był wiersz:
„A jak Ciebie kto zapyta
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
żeś z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty,
Co Piastową chatą była,
żeś z tej ziemi, której kwiaty,
Gorzka rosa wykarmiła [...]
(Ziarno 1887, M. Konopnicka)34

Irena Bielatowicz, w jednym z artykułów, podkreślała, że duże znaczenie
w wychowaniu ojczystym dzieci ma wiek. Im młodsze dzieci, tym łatwiej jest je
wychować w duchu narodowym.
„[...] gdy mówimy o pojęciu ojczyzny u dziecka na emigracji musimy
uwzględnić faktor wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym, jeśli są chowane
w domu polskim, jeżeli ich językiem jest język polski, nasiąkają tą polskością
i jakkolwiek potoczyłyby się później drogi ich życia, tę bazę polskości mają już
ugruntowaną. Reszty dopełni sobotnia szkoła, harcerstwo i wyjazd do Polski”35.

W wychowaniu ojczystym pomagały rodzicom liczne czasopisma dziecięce
i młodzieżowe. Były to: „Biuletyn dla Dzieci”, „Biuletyn dla Młodzieży”, „Serwis dla Dzieci”, „Serwis dla Młodzieży”, „Biuletyn Prasowy – dodatek dla
Dzieci i Młodzieży”. W 1946 roku wznowiono we Włoszech, wychodzącą
32

Tamże, s. 22.
H. Dmowska, Sprzyjające i niesprzyjające okoliczności..., dz. cyt., s. 29.
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I. Tkatschuk, Cudze chwalicie..., „Słowo Ojczyste” 1987, nr 2/150, s. 14.
35
I. Bielatowicz, Pojęcie ojczyzny u dziecka polskiego na emigracji, „Wychowanie Ojczyste”
1970, nr 1/82, s. 8.
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w latach wojny w Indiach „Dziatwę”, którą to jeszcze w 1946 roku przeniesiono
do Wielkiej Brytanii. W 1964 roku dodatek „Dziatwy” dla młodzieży starszej
przekształcił się w samodzielny miesięcznik „Razem Młodzi Przyjaciele”,
a później w dwumiesięcznik. Początkowo pod redakcją Jana Wajsa, a następnie
Aleksandry Podhorodeckiej36.
Wiele szkół sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii popierało te czasopisma
i wykorzystywało do zadań domowych, zachęcając w ten sposób dzieci i młodzież do czytania. Uważano, że każda polska rodzina powinna postarać się, aby
te pisemka były w domu, żeby dziecko widziało, iż poza angielskimi wydawnictwami ma też i swoje polskie37. Informację na temat czasopism dziecięcych
i młodzieżowych często zamieszczano na łamach pisma „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, i zachęcano do lektury38.

Fot. 1. Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Źródło: „Słowo Ojczyste” 1986, nr 4–5/144–145, s. 25.
Fig. 1. The magazines for young and very young learners. Source: „Słowo Ojczyste” 1986, no. 4–
5/144–145, p. 25.
36

T. Radzik, Z dziejów społeczności polskiej w wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej
(1945–1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991, s. 88.
37
R. Mazan, Kilka słów do rodziców, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1971, nr 57, s. 3.
38
Zob.: C. Wędrowski, Listopadowy numer „Razem Młodzi Przyjaciele”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 284, s. 3.
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Niezbędnym elementem wychowania narodowego było zapoznawanie dzieci z polskimi tradycjami i historią, a także z uroczystościami rodzinnymi. Obchodzono Andrzejki, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Niepodległości. Na
Boże Narodzenie w domu była choinka i siano pod obrusem, dzielono się opłatkiem. Wielokrotnie, na łamach czasopism emigracyjnych, publicyści podkreślali
ważność i potrzebę kultywowania tradycji i obyczajów dla zachowania tożsamości narodowej i odrębności kulturowej. Potrzebę przekazywania młodzieży
wartości narodowych, takich jak: romantyzm, rycerskość, idealizm, bezinteresowność. Wszystkie te zabiegi miały zwiększyć poczucie dumy narodowej,
utrzymać język ojczysty oraz zapobiegać kompleksowi niższości39.

Fot. 2. Teatr dla dzieci „Syrena” – Pastorałka. Źródło: „Słowo Ojczyste” 1987, nr 4/152.
Fig. 2. The theatre for children „Syrena” – Nativity play. Source: „Słowo Ojczyste” 1987, 4/152.

Trzecim filarem wychowania, było poczucie wśród społeczeństwa emigracyjnego, że jako forma organizacji narodu istnieje Państwo Polskie. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że emigracja powojenna była w większości emigracją
o charakterze politycznym, która zakładała szybki powrót do kraju, dlatego dla
niej najważniejszą kwestią było zapobiec asymilacji młodego pokolenia poprzez
wychowanie narodowe, umożliwienie młodemu pokoleniu nauki w języku polskim, zapoznanie z kulturą i tradycją polską. Pomimo że integracja ze środowiskiem angielskim była koniecznością – Polacy nie mogli dopuścić do tego, aby
ich dzieci zapomniały języka polskiego i kultury kraju ojczystego40.
39

J. Potocki, Język i charakter narodowy, „Wiadomości Nauczycielskie” 1970, nr 44, s. 4;
P. Pałucha, Statut ZNPZ i rzeczywistość, „Wiadomości Nauczycielskie 1969”, nr 42, s. 12.
40
A. Podhorodecka, W służbie oświacie..., dz. cyt., s. 193; Por.: I. Płonka, Szkoły przedmiotów
ojczystych, „Wiadomości Nauczycielskie” 1974, nr 53, s. 12–14.
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Na łamach czasopisma „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, wykorzystując hasło: „Oświata bronią w walce o Polskę”, publicyści starali się szerzyć
wśród emigracji świadomość konieczności kontynuowania przez Polaków nauki41. Ubolewano nad tym, że polskie dzieci nie potrafią poprawnie wymówić
nazwy swojej ojczyzny, mają katastrofalną wymowę, ubogi słownik i popełniają
rażące błędy językowe42. Apelowali, by Polacy się dokształcali, zdobywali polską maturę, żeby posyłali swoje dzieci do polskich szkół, bo grozi im wynarodowienie:
„[...] sytuacja jest tragiczna, polskie dzieci nic systematycznie o Polsce nie
wiedzą, wiedzą wszystko o Anglii. Są to dzieci emigracji politycznej, które
mają do spełnienia misję na obczyźnie i mają wrócić, gdy to będzie możliwe
i celowe. Muszą wiedzieć, ze Polacy nie gęsi..., znać swój język i kulturę, że
oprócz Szekspira i Miltona istniał jeszcze Rej, Kochanowski, Mickiewicz
i Wyspiański i jeszcze kilku innych”43.

Wychowanie dzieci w wieku szkolnym stwarzało wiele problemów, ponieważ dzieci te były pochłonięte wymaganiami szkoły angielskiej, nauką i nie
miały czasu na zdobywanie wiedzy o Polsce, która by ugruntowała ich polskość
wyniesioną z domu. Występował problem języka. Dzieci te przechodziły na
język angielski. Dom i jego wpływy usuwały się na plan dalszy.
Na pomoc w takiej sytuacji przychodziły szkoły sobotnie (szkoły języka ojczystego), które dawały możliwość wychowania ojczystego44. W pierwszych
latach po wojnie inicjatorami tworzenia szkół języka ojczystego byli rodzice,
nauczyciele i księża z polskich parafii45. Początkowo szkoły te były utrzymywane głównie przez rodziców, którzy ponosili koszty personelu i pomocy naukowych oraz wynajmu budynku46. Nauka prowadzona była w prywatnych mieszkaniach, w lokalach wynajmowanych od szkół angielskich, w których w sobotę
i niedzielę nie realizowano zajęć lekcyjnych, nauczyciele pracowali bezinteresownie47. Po roku 1954 wszelkie działania w zakresie oświaty, prowadzenie
i utrzymywanie tych szkół należało do instytucji i stowarzyszeń polonijnych,
m.in. takich jak: Polska Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Polskich Kombatan-

41
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J. Sidziura, „Polska”, nie „Polska”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 163, s. 3.
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i Dziennik Żołnierz” 1947, nr 179, s. 3.
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I. Bielatowicz, Pojęcie ojczyzny..., dz. cyt., s. 9.
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T. Radzik, Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, [w:] A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Studia i rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986, s. 125.
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tów, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą48, które sprawowały nad
nimi opiekę. Rodzice pomagali w zbiórkach pieniędzy, w organizowaniu kwest,
loterii czy imprez dochodowych49.
W szkołach sobotnich w dni wolne od zajęć lekcyjnych, dzieci uczyły się
języka polskiego, historii i geografii Polski, religii oraz śpiewu50. Brały udział
w zbiorowych lekcjach tańca i inscenizacjach, aż do publicznych wystąpień
włącznie51. Szkoły te miały pomóc zrozumieć młodzieży położenie Polski oraz
to, co się wówczas w kraju działo. Miały rozbudzać zainteresowanie polską tradycją i kulturą, wychowywać młodych w kulturze katolickiej, opierając się na
zasadach moralności chrześcijańskiej i tworzyć wspólnotę polską; środowisko
ludzi myślących podobnie i gotowych służyć Polsce52.
Największym problemem szkół sobotnich było uczynienie ich atrakcyjnymi.
Była to sprawa bardzo trudna, gdyż szkoły te nie posiadały swojego gmachu,
dysponowały ograniczoną ilością pomocy naukowych, zdane całkowicie na inwencję nauczycieli, którymi najczęściej byli ofiarnicy społeczni, zapracowani
przez cały tydzień i oddający dla sprawy polskiej tych kilka swoich wolnych
godzin53. Na organizację szkoły składały się dwa czynniki, które miały współdziałać i wzajemnie się uzupełniać: komitet rodzicielski i jego zarząd oraz grono
nauczycielskie z kierownikiem szkoły na czele54.
„Cel ideowy szkoły ojczystej, streszcza się w utrzymaniu dziecka dla Polski
i polskości”, napisał prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Michał Goławski w 1964
na łamach „Wychowania Ojczystego”55. Podkreślał, że wychowanie narodowe jest
możliwe tylko przy współpracy rodzin i całego społeczeństwa emigracyjnego.
„Dla osiągniecia tego celu dom rodzicielski, parafia polska, nauczycielstwo
i całe społeczeństwo polskie muszą wspólnie wytężać wszystkie siły. Jest to
nasz obowiązek wobec Polski i narodu polskiego w kraju. Młodzież polską na
emigracji musimy wychować w wierze naszych ojców i dziadów, zgodnie
z tradycją pokoleń, które Polskę chrześcijańską budowały i o jej wolność
i niepodległość walczyły”56.
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Zainteresowanie rodziców współpracą ze szkołami ojczystymi stopniowo
rosło, a przełom nastąpił w roku 1963/64. Jednym z ważnych powodów były
coraz częstsze wyjazdy w odwiedziny do kraju. Rodzice czuli się zażenowani
przy spotkaniach z krewnymi, że ich dzieci nie mówią po polsku. Dla dzieci
natomiast język polski i Polska stały się czymś realnym, czymś – co nie jest
tylko „sentymentem ojca i wyobraźnią dziecka”57.
Duże znaczenie w motywowaniu dziecka do nauki w szkole sobotniej miało
nastawienie domu rodzinnego58. Wyniki nauczania i wychowania ojczystego
zależały od współpracy rodziców ze szkołą, od tego czy rodzice czuli się odpowiedzialni na równi ze szkołą za wychowanie dzieci w duchu polskim59. Rodzice mieli za zadanie dopilnowanie, zwłaszcza dzieci młodszych, aby przygotowały się odpowiednio do szkoły, zabierały wszystkie przybory, odrabiały pracę
domową. W domu dzieci musiały mieć zapewnione warunki do nauki, ustalony
czas na odrabianie lekcji polskich. Obowiązkiem rodziców było znalezienie
choćby małego wycinka czasu w rozkładzie dnia czy tygodnia, aby dziecko
czytało polskie książki, lub by mu je czytano. Zalecano, aby rodzice opowiadali
dziecku o tym jak jest w Polsce60.
Oto przykładowe i możliwe do osiągnięcia formy współpracy w ramach
wychowania ojczystego, które proponowano rodzicom w dodatku dla rodziców
w czasopiśmie „Wychowanie Ojczyste”:
„1. W trosce o wychowanie religijne i narodowe – choć to nieraz wypadnie
dalej i mniej wygodnie – uczęszczanie na polskie nabożeństwa – a nie do
najbliższego ale obcego kościoła.
2. Stałe zainteresowanie się tym, czego dziecko nauczyło się w szkole –
«O czym dziś Pani mówiła», co było z historii i polskiego itd., co trzeba napisać na następną sobotę?
3. Podsuwanie dziecku polskiej książki, odpowiedniej dla jego wieku.
4. Gdy dziecko już pisze, niech się dopisze do listu do Polski.
5. Wprowadzenie zwyczaju «wykrojenia» w tygodniowym trybie zajęć rodzinnych, chociaż półgodzinnej pogadanki i rozmowy z dzieckiem o Polsce.
Często można nawiązać do wiadomości aktualnych o Polsce w prasie codziennej, a już specjalnie w okresie świąt dorocznych i tradycyjnych zwyczajów polskich”61.

57

S. Maj, Wyjątki z artykułu kol. S. Maja w „Jednodniówce”z okazji 20-lecia szkoły przedmiotów
ojczystych w Edynburgu, w czerwcu 1968 r., „Wiadomości Nauczycielskie” 1973, nr 50, s. 12.
58
M. Duszowa, Specyficzny charakter szkoły ojczystej, „Wychowanie Ojczyste” 1956, nr 4, s. 9.
59
M. Duszowa, Współpraca z domem w ramach wychowania i nauczania, „Wychowanie Ojczyste” 1961, nr 1/32, s. 7.
60
Tamże.
61
„Wychowanie Ojczyste” 1959, nr 2/21, s. 23.

Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka...

245

Fot. 3. Uczniowie w polskiej szkole sobotniej w Wielkiej Brytanii. Źródło: „Wiadomości Nauczycielskie” 1977, nr 57, s. 32.
Fig. 3. The students in Polish Saturday school in Great Britain. Source: „Wiadomości Nauczycielskie” 1977, no. 57, p. 32.

Współpraca polegała również na wymianie myśli i spostrzeżeń o postępach
i zachowaniu ucznia w szkole polskiej i w domu celem zajęcia „wspólnego
frontu wychowawczego”62.
Aleksandra Podhorodecka, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, w jednym
z artykułów proponowała, aby matki, oprócz tradycyjnych form współpracy,
podejmowały w szkole rolę tzw. „welfare assistants”, przejmując odpowiedzialność za różnorodną działalność szkoły, np. zajmowały się dziećmi podczas
obiadu, ale również poprawiały błędną ortografię, przysłuchiwały się jak dzieci
czytają. Przy takiej pomocy nauczyciel mógłby poświęcić więcej czasu mniej
zdolnym uczniom63. Obowiązkiem rodziców było dokładanie starań, aby postawić ważność szkoły polskiej w umyśle dziecka, jako rzecz pierwszoplanową64.
Uważano, że rodzice muszą sami dopilnować, żeby dzieci regularnie chodziły na
naukę języka polskiego, bo wierzono, że wcześniej, czy później wszyscy powrócą do kraju. Przekonywano rodaków, że wybór szkoły jest ich prawem i obowiązkiem, by posyłali dzieci do szkół katolickich, zgodnych z polską tradycją,
a nie do bezwyznaniowych szkół brytyjskich65.
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Obok domu rodzinnego i szkoły ogromne znaczenie w utrzymywaniu ducha
narodowego miały wszelkiego rodzaju organizacje: parafie, harcerstwo, związki
młodzieżowe, jak koła sportowe i kulturalne. Dużo więcej niż szkoła w rozbudzaniu świadomości narodowej mogło ofiarować harcerstwo. Traktowane było
jak rozrywka, nie jako przymus. Miało tą przewagę psychologiczną nad szkołą,
że dzieci podchodziły do niego bez oporów wewnętrznych. W wielu przypadkach to harcerstwo uświadomiło dzieciom polskość i to dzięki harcerstwu nabrała ona dla nich smaku i barw życia66.

Fot. 4. Harcerze z Bristolu. Źródło: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 82, s. 3.
Fig 4. The scouts from Bristol. Source: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, no. 82, p. 3.

Przekonywano rodziców, że bardzo ważny jest kontakt z językiem polskim
nie tylko w domu, ale również poza nim. Zachęcano, aby zapisywali dzieci do
polskich organizacji młodzieżowych.
„Człowiek tylko wtedy może osiągnąć pełnię rozwoju, kiedy jego intelekt
i charakter mogą się kształtować przy jednoczesnym oddziaływaniu na niego
domu rodzinnego, szkoły i środowiska społecznego”67.

Uważano, że:
„Tylko te trzy współdziałające czynniki: rodzina – szkoła ojczysta – organizacje młodzieżowe – mogą wychować dziecko polskie na obczyźnie na człowieka dwujęzycznego”68.
66
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Pomimo że większość rodziców angażowała swoje dzieci w życie społeczne
i zdawała sobie sprawę z wagi takich działań, to dosyć powszechne były przypadki niechęci rodziców do udziału ich dzieci w drużynach harcerskich, kołach
sportowych, zespołach artystycznych itp. Widzieli bowiem w tym niebezpieczeństwo dla postępów w nauce szkolnej, czasem lękali się wyczerpania fizycznego ich dzieci lub złych wpływów otoczenia69. Pomimo trudności, a czasami
nawet niechęci ze strony niektórych rodziców, emigracja polska dążyła do tego,
aby każda rodzina była ostoją życia narodowego i chrześcijańskiego. Walka
z wynarodowieniem młodego pokolenia Polaków na obczyźnie trwa do dziś.

Zakończenie
Celem tych wszystkich zabiegów wychowawczych miało być wyrobienie
poczucia przynależności narodowej, wzbudzenie dumy narodowej oraz zachowanie młodego pokolenia dla sprawy Polski niepodległej. Ponadto utrzymanie
związków kulturalnych Polski z zachodnią kulturą i nauką oraz wychowanie
przyszłych działaczy społecznych i oświatowych.
Mimo wielu czynników wpływających pozytywnie na motywację dzieci
i młodzieży do nauki języka polskiego pozostaje faktem, że nieuchronne procesy
asymilacyjne sprawiły, iż kolejne pokolenia Polonii coraz słabiej znały język
polski. Dlatego tak ważnym zagadnieniem było przekonywanie stale przybywających z kraju imigrantów o konieczności kultywowania polskości w rodzinie,
ponieważ żadna szkoła nie była i nie jest w stanie bez pomocy domu rodzicielskiego osiągnąć w pełni zasadniczego celu nauczania: przyswojenia języka ojczystego i poprawnego władania nim. Zrozumienie tej kwestii przez rodziców
miało ogromne znaczenie dla przyszłości młodego pokolenia imigrantów i jego
stosunku do polskości.
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Streszczenie
Tekst dotyczy problemów rodziny i jej wsparcia w zakresie ich rozwiązywania
w oparciu o artykuły pojawiające się w czasopismach andragogicznych przełomu lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Zagadnienia te są niezwykle interesujące,
gdyż odnoszą się do kultury życia rodzinnego, przygotowania do małżeństwa i wychowania do życia w rodzinie. To przygotowanie do małżeństwa ma ogromne znaczenie
dla dalszego jego funkcjonowania, natomiast jego brak w późniejszym okresie życia
wpływa na problemy rodziny i konflikty małżeńskie. Wsparciem rodzinom służyły
uniwersytety dla rodziców, które pomagały im przede wszystkim w radzeniu sobie
z problemami wychowawczymi, ale także dostarczały wiedzy z innych dziedzin życia.
Słowa kluczowe: rodzina, przygotowanie do życia w rodzinie, kryzys rodzinny, uniwersytet dla rodziców.
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Abstract

The text deals with the family problems and its support for their solutions based on
articles published in andragogical magazines of the late fifties and early sixties of the
twentieth century. These issues are extremely interesting, since they relate to the family
life culture, marriage preparation and family life education. Preparing for marriage is of
great importance for the future of its operation. Its absence has an effect on family
problems and marital conflicts later in life. Parenting universities provided support for
families in solving their problems, primarily in dealing with behavioral problems, but
also provided knowledge from other areas of life.
Keywords: family, marriage preparation, family crisis, parenting university.

Rodzina odgrywa bardzo ważna rolę wżyciu człowieka, zarówno tego najmłodszego jak i starszego, dlatego też poświęca się jej dużo uwagi w literaturze
pedagogicznej, ale również literatura andragogiczna podejmuje tę problematykę.
Koniec lat pięćdziesiątych XX wieku to czas, w którym nastąpiło odrodzenie
czasopism andragogicznych. Najbardziej popularne tytuły z tamtego okresu to:
„Kultura i Życie” (1958–1981) – wcześniej ukazująca się jako „Świetlica”
(1950–1958), „Oświata Dorosłych” (wydawana od 1957) oraz „Kultura i Ty”
(1962–1981), miesięcznik ruchu kulturalno-oświatowego – wcześniej ukazująca
się jako „Praca Świetlicowa” (1951–1962).
Jak sugerują już same tytuły czasopism, treści w nich zawarte skupiały się
głównie na problemach upowszechniania kultury, oświaty i czytelnictwa. Poruszały zagadnienia amatorskiej twórczości artystycznej, działalności organizacji
i stowarzyszeń, ale wśród tych zagadnień pojawiały się także tematy związane
z życiem rodziny, jej problemami i sposobami ich rozwiązywania. Problematyka
ta, choć stanowi niszowy obszar zainteresowań badaczy tamtego okresu, jest
niezwykle interesująca i pozwala zobaczyć jak w ówczesnych czasach postrzegana była rodzina, na jakich problemach się skupiano i co było ważne dla badaczy tamtego okresu, a także w jaki sposób wspomagano rodzinę w zakresie wychowania i radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościmi. Te pytania wyznaczać będą zakres eksploracji badawczej tego opracowania.
Analizowane tytuły ukazują różne kierunki spostrzegania problematyki rodziny. Najmniej informacji w tym zakresie poświęcono w miesięczniku „Kultura
i Ty”. Informacje tam umieszczane były zwykle krótkie, proste, w sposób zwięzły przedstawiające opis jakiegoś zdarzenia lub sytuacji, bez poddawania ich
jakiejkolwiek interpretacji czy głębszemu rozważaniu. Wyjątek stanowił tekst
Marii Łopatkowej „O dziecku pegeerowskim”. Szerzej zagadnienie rodziny
opisywane było na łamach „Kultury i Życia”. Materiał tam zawarty pozwolił
przyjrzeć się bliżej rodzinie i jej problemom oraz pokazał, jakimi aspektami jej
życia zajmowali się wówczas badacze problemu. Szczególnie interesujące jest
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to, że problemy rodziny przedstawiane były przez pryzmat kultury życia rodzinnego, przygotowania do małżeństwa i wychowania do życia w rodzinie. Bowiem
właśnie ten brak przygotowania w późniejszym okresie życia wpływa na problemy rodziny, konflikty małżeńskie itp. „Oświata Dorosłych” skupiła się na
funkcjonowaniu Uniwersytetów dla Rodziców i ich roli w pedagogizacji społeczeństwa i rozwiązywania problemów wychowawczych rodziny.
Punktem wyjścia do rozważań na temat rodziny był cykl zatytułowany
„Kultura życia rodzinnego” Stefana Towpasza, który ukazał się w 1959 roku
w „Kulturze i Życiu”. Pierwsza część dotyczyła okresu narzeczeństwa, druga
wychowania ludzi do małżeństwa a trzecia pożycia w rodzinie. Autor zwracał
uwagę między innymi na zmiany, jakie zachodziły w ówczesnych rodzinach, np.
na utratę uprzywilejowanej roli męża–ojca. Zastanawiał się czy nie przechodzimy od rodziny patriarchalnej do jakiegoś typu matriarchatu. Innym pytaniem,
które go nurtowało to „[...] czy więcej jest [...] niż kiedyś małżeństw niedobranych, nieszczęśliwych?” Odpowiadając sobie na to pytanie pisał, że choć zwiększyła się liczba ludzi rozwiedzionych, to jednak więcej też jest małżeństw zawieranych z miłości1. Ale tu rodzi się kolejne pytanie czy sama miłość wystarczy na długie lata życia i czy małżonkowie są odpowiednio wychowani, przygotowani do tego życia?
Jego zdaniem wychowanie do małżeństwa może bardzo pomóc przyszłym
małżonkom, co więcej, autor wskazuje na potrzebę tworzenia szkół dla przyszłych „dobrych żon” i „dobrych mężów”. Wychowanie do małżeństwa, zdaniem Towpasza, to:
— stopniowe, w miarę rozwoju człowieka, uświadamianie go seksualne przez
rodziców lub przez pedagogów-psychologów,
— oswajanie człowieka od małego dziecka z widokiem nagiego ciała ludzkiego,
— wytwarzanie w człowieku nawyków higienicznych,
— uczenie go widzenia w drugim człowieku nie tylko jego urody zewnętrznej,
ale przede wszystkim urody wewnętrznej,
— uświadamianie konieczności zastanawiania się nad sobą i wychowaniu siebie2.
Ogromne znaczenie dla dobrego funkcjonowania rodziny przypisywano
okresowi narzeczeństwa. Okres ten powinien być wykorzystany dla jak najlepszego poznania się, „[...]zaznajomienia się z problemami życia małżeńskiego,
seksualnego, współżycia w rodzinie, wychowania dzieci, racjonalnej gospodarki,
umiejętności organizowania sobie pracy i życia itd.” Jak podkreślano, okres
narzeczeństwa nie powinien być ani zbyt krótki, ani zbyt długi, a narzeczeni
powinni być wobec siebie uczciwi3.

1

S. Towpasz, Kultura życia codziennego, „Kultura i Życie” 1959, nr 10, s. 4–5.
Tenże, Kultura życia rodzinnego (2) Wychowanie ludzi do małżeństwa, „Kultura i Życie” 1959,
nr 11, s. 6–7.
3
Tenże, Kultura życia rodzinnego (2)..., dz. cyt., s. 6–7.
2
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Brak należytego przygotowania do życia w rodzinie często prowadzi do
tzw. „niewłaściwego pożycia rodzinnego”. Towpasz jego źródeł upatruje w czynnikach obiektywnych (niezależnych od nas) i subiektywnych (tkwiących w nas
samych). Do c z y n n i k ó w o b i e k t y w n y c h zalicza:
— z ł e w a r u n k i m a t e r i a l n e (złe warunki ekonomiczne, niemożność
utrzymania rodziny, konieczność dorabiania na utrzymanie kosztem wypoczynku, brak czasu na zajęcie się domem nie sprzyjają normalnemu rozwojowi życia rodzinnego, podobnie jak brak mieszkania, brak zgody we
wspólnym mieszkaniu, zajmowanym nieraz przez kilka rodzin);
— p r a c ę z a w o d o w ą k o b i e t (przypisywano jej odpowiedzialność za
rozkład pożycia małżeńskiego);
— n i e o d p o w i e d n i e w a r u n k i w p r a c y z a w o d o w e j (praca małżonków w różnych miejscowościach, praca ponad siły, niezdrowa, denerwująca, złe warunki personalne, a to wszystko przekłada się na życie rodzinne);
— zajmowanie różnymi czynnościami czasu wolnego
przeznaczonego na wypoczynek i życie kulturalne.
C z y n n i k i s u b i e k t y w n e t o:
— a l k o h o l i z m (prowadzi do rozwodów, nędzy i prymitywizmu wielu rodzin);
— w a l k a o w ł a d z ę i a u t o r y t e t (to główny powód kłótni małżeńskich. Walkę o władzę to walka o autorytet. Częściowo idąc za Makarenką
(„O autorytecie rodzicielskim”), próbowano określać niektóre fałszywe autorytety w stosunkach małżeńskich np.: a u t o r y t e t p r z e m o c y – równoznaczny z brutalnym uciskiem fizycznym i moralnym stosowanym dla
pognębienia małżonka, dla przeforsowania swego zdania, swojej pozycji
w małżeństwie; a u t o r y t e t s a m o c h w a l s t w a – „cwaniactwa”, chęci
górowania swym doświadczeniem, znaczeniem, tak długo, dopóki współmałżonek nie pozna się kłamstwie i nie pozna kogoś naprawdę wartościowego; a u t o r y t e t u c z o n o ś c i – gdy jedno z małżonków jest bardziej
wykształcone i pragnie imponować drugiemu, podciąga go do swego poziomu czasami w sposób mało subtelny, nawet poniżając niepotrzebnie wobec obcych; a u t o r y t e t m o r a l i z a t o r s t w a – gdy wobec współmałżonka przybiera się pozę cnotliwego, godzinami wyjaśnia się, tłumaczy, poucza, zanudza, gdy chce się uchodzić za nieomylnego; a u t o r y t e t d y s t a n s u – gdy nawet w domu, w stosunku do najbliższych jest się „urzędasem”, który spoza papierka nie widzi człowieka, trzyma się z daleka nawet
od najbliższych);
— d y s h a r m o n i a w p o ż y c i u s e k s u a l n y m (wywiera większy
wpływ na życie rodzinne niż się przypuszcza, przynosząc często najwięcej
rozczarowań i pretensji, prowadzi do niewierności małżeńskiej, co często
odbija się na wychowaniu dzieci);
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— b r a k s p ó j n i d u c h o w e j (brak wspólnych głębszych zainteresowań,
przeżyć intelektualnych i estetycznych, odbija się to na życiu rodzinnym,
nuda, pustka, beznadzieja)4.
Zygmunt Stawecki zwracał uwagę na światopogląd małżonków, który odgrywa ważną rolę w ich życiu. Światopogląd rozumiany jako całokształt poglądów człowieka na człowieka, społeczeństwo i świat.
„Są to więc poglądy naukowe, etyczne, filozoficzne, religijne i inne. W ścisłym zaś tego słowa znaczeniu światopogląd obejmuje nasze poglądy filozoficzne. W życiu zazębia się to o nasze przekonania religijne i związane z tym
postępowanie i współżycie między ludźmi w środowisku”5.

Zakładając rodzinę światopogląd jest bardzo ważny, ale nie może on być
czynnikiem decydującym. Ludzie rozsądni i darzący się szacunkiem znajdą
wspólny język mimo różnic światopoglądowych. Ważne, by w wychowaniu
dzieci stosować politykę szeroko pojętej tolerancji, a o naszym postępowaniu
decydowały argumenty, a nie fanatyczne przekonania. Takie postępowanie, przy
obopólnej chęci i zrozumieniu, będzie pozytywnie wpływało na poprawne stosunki małżeńskie6.
Problemem, nad którym dyskutowano na łamach ówczesnych czasopism
andragogicznych był kryzys rodzinny. Przemiany społeczne, które następowały
w tamtych czasach, w znaczny sposób odbiły się na życiu rodziny. Zmiany były
widoczne w jej strukturze (kiedyś duża, wielopokoleniowa, teraz mała – jedynie
rodzice i dzieci). Rozluźnieniu uległy więzi rodzinne i w znaczny sposób
zmniejszyła się dzietność rodzin. Także matka, niegdyś niepracująca, obecnie
coraz częściej jest aktywna zawodowo.
Krzysztof Przecławski zauważa, że rodzina kiedyś spełniała potrójną funkcję: opiekuńczą, wypoczynkową i wychowawczą. Teraz przekazała te funkcje
państwu, różnym organizacjom i instytucjom. Po części państwo przejęło funkcje te na siebie i w sposób zorganizowany zajęło się wychowaniem dzieci i młodzieży7. Dom, w którym się żyło, wypoczywało i bawiło przemienił się w miejsce, w którym głównie się sypia. Rodzina ma dla siebie coraz mniej czasu, dlatego też rozluźnieniu ulegają relacje pomiędzy jej członkami. Jednakże należy
podkreślić, że żadna, nawet najlepiej prowadzona instytucja społeczna, nie zastąpi dziecku, zwłaszcza małemu rodziny.
Częstym zjawiskiem, o którym pisano na łamach prasy, były rozwody.
Z roku na rok ich liczba się zwiększała. Dla równowagi jednak obserwowano
wzrost liczby małżeństw, i to tych młodych. W latach 1931–1931 w Polsce za4

Tenże, Kultura życia rodzinnego (3). Pożycie w rodzinie, „Kultura i Życie” 1959, nr 12, s. 8–10.
Z. Stawecki, Czynnik światopoglądowy w życiu rodziny, „Kultura i Życie” 1960, nr 7, s. 10.
6
Tamże.
7
K. Przecławski, Niektóre problemy XX wieku (II). Czy kryzys rodzinny?, „Kultura i Życie” 1960,
nr 5, s. 8–9.
5
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wierało związek małżeński 58,1% mężczyzn w wieku 20–24 lat, a w 1955 roku
było ich już 87,9%. I nawet tam, gdzie notowało się dużą liczbę rozwodów,
rozwiedzeni zwykle wstępowali w nowe związki i zakładali nowe rodziny. Niezwykle ważne były również zmiany dotyczące doboru małżonków. Coraz częstszym motywem zawarcia małżeństwa była miłość, a coraz rzadziej opinia środowiska, koligacje rodzinne, sprawy pieniężne itd.8
Na uwagę zasłużyło również zagadnienie rodzinnego savoir-vivre’u. Zdaniem autora artykułu omówienie jego zasad jest niezbędne, gdyż czyni współżycie z drugim człowiekiem czymś miłym i można dodać, że przekłada się na rodzinne relacje i poprawne funkcjonowanie rodziny. W codziennym życiu stosunki pomiędzy członkami rodziny układają się różnie, nie zawsze najlepiej,
a grzeczność, zwłaszcza w stosunku do najbliższych, to ciężar, który w domu
chętnie się zrzuca „[...] jak coś w rodzaju zwierzchniego ubrania, niezbędnego
tylko poza domem”9. Rodzinny savoir-vivre można rozważać od strony treści
i formy. Ważniejsza jest treść, a więc miłość, życzliwość, przyjaźń, szacunek,
wyrozumiałość, szczerość, współdziałanie, pomaganie itp. Rodzinny savoir-vivre nie różni się od towarzyskiego, można mówić jedynie o ilościowym ograniczeniu jego form. Istotne dla pożycia małżeńskiego jest traktowanie siebie
nawzajem. Autor podkreśla, że nasze życie będzie miało większą wartość, im
więcej ciepła potrafimy wnieść w nasze życie rodzinne. Ważne jest również
zwracanie uwagi na słownictwo, jakim się posługujemy, „obrzędowość” życia
codziennego (tu obserwuje się niepokojące spłycenie), sposób dyskutowania,
zakres higieny osobistej, korzystania z radia, łazienki czy utrudniania lub ułatwiania sobie życia, pracy, nauki itp.10
Problematyka rodziny stanowiła coraz większe zainteresowanie naukowców, odbywały się zjazdy i kongresy międzynarodowe, podczas których omawiane były ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne i społeczne zagadnienia
związane z życiem rodziny. Pojawiało się coraz więcej form pomocy dla rodziców i przyszłych rodziców, których celem było rozwiązywanie trudności. Powstawały poradnie przedmałżeńskie, prowadzone były wykłady popularne
i dostępna coraz bogatsza literatura na ten temat11. Przecławski podkreślał, że
z punktu widzenia różnych zainteresowanych dyscyplin naukowych zagadnienia
przygotowania do życia rodzinnego powinny wejść do programów wyższych
klas szkół, liceów pedagogicznych i wyższych uczelni. Ważne było również
kształcenie fachowych kadr pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, lekarzy, polityków i prawników, którzy w przyszłości mieliby poprowa-

8

Tamże.
S. Towpasz, Rodzinny Sayoi vivre, „Kultura i Życie” 1960, nr 3, s. 5–6.
10
Tamże.
11
K. Przecławski, Niektóre problemy XX wieku (II)..., dz. cyt., s. 8–9; Tenże, Niektóre problemy
XX wieku (III). Jak można pomóc współczesnej rodzinie?, „Kultura i Życie” 1960, nr 6, s. 10.
9
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dzić poradnie przedmałżeńskie i małżeńskie i przyczynią się do powstania fachowej literatury na ten temat12.
Wsparciem rodzinom służyły również Uniwersytety dla Rodziców (dalej:
UdR). Dużo informacji na ten temat można było znaleźć w „Oświacie Dorosłych”, ale pozostałe czasopisma też o nich wspominały. W województwie warszawskim pierwsze takie uniwersytety powstały w listopadzie 1957 roku (Mława, Mińsk), a ich liczba szybko rosła13. Do powstania tych uniwersytetów przyczyniły się cykle odczytowe o tematyce pedagogicznej, organizowane przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
Jak wynika z badań warszawskich uniwersytetów dla rodziców, ich słuchacze pochodzili z miast (55%) i miasteczek (38%), a tylko 6% ze wsi. Były to
głównie kobiety (86%), z czego 23% z nich było aktywnych zawodowo. Jeśli
wziąć pod uwagę wiek, to rozpiętość była bardzo duża i wahała się od 18 do 68
lat. Analizując otrzymane wyniki zauważa się, że najwięcej słuchaczy stanowili
rodzice posiadający dzieci w wieku szkolnym14. W przeważającej liczbie były to
osoby, które nie posiadały pełnego wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej (około 75%), ale pojawiały się też takie z wykształceniem wyższym (około
3%), ta grupa była jednak nieliczna15. Pod kątem zróżnicowania zawodowego
liczba pracowników umysłowych i fizycznych uczęszczających na UdR była
podobna (pracownicy umysłowi 56%, fizyczni 44%)16.
Na uwagę zasługuje również kadra naukowa, którą stanowili np. pracownicy
naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Matki
i Dziecka, a także prelegenci z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Sądu dla Nieletnich
m. st. Warszawy, redakcji pisma „Szkoła i Dom” oraz nauczyciele. Aby treści
były bardziej zrozumiałe, prelegenci wykorzystywali ilustracje, wyświetlali filmy
o tematyce pedagogicznej oraz umożliwiali słuchaczom zadawanie pytań, które
pozwalały im na jeszcze lepsze zrozumienie omawianych zagadnień17.
Program realizowany w uniwersytetach dla rodziców można ująć w trzech
grupach zagadnień:
1) zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,
2) zagadnienia medyczne,
3) zagadnienia prawne.
Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniom psychologiczno-pedagogicznym. A najwięcej miejsca problemom wychowawczym, dotyczącym dzieci
trudnych, współpracy domu ze szkołą, chorobom zakaźnym i rozwojowi fizycz12

K. Przecławski, Niektóre problemy XX wieku (III)..., dz. cyt., s. 10.
I. Chmielińska, Uniwersytety dla rodziców w województwie warszawskim, „Oświata Dorosłych”
1959, nr 1, s. 30.
14
Tejże, Motywy korzystania z usług uniwersytetów dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1961, nr 2,
s. 89–93.
15
Tejże, Uniwersytety dla rodziców..., dz. cyt., s. 30.
16
Tejże, Motywy korzystania..., dz. cyt., s. 89–93.
17
Tejże, Uniwersytety dla rodziców..., dz. cyt., s. 30.
13
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nemu i psychicznemu dzieci18. Rodzice stykający się na co dzień z trudnościami
wychowawczymi, z którymi nie potrafili sobie poradzić, chcieli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nie dziwi to tym bardziej, że ich wiedza pedagogiczna i psychofizyczna była niewielka. Braki w wykształceniu dawało się
odczuć w każdej dziedzinie życia, a utrudniony dostęp do edukacji oraz publikacji, które mogłyby ją wspomóc, nie ułatwiał tego.
Motywy, jakimi kierowali się słuchacze uczęszczający na UdR wynikały
przede wszystkim z zainteresowań wychowawczych i ta grupa była najliczniejsza. Jednakże były też osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy ogólnej czy
zorientowane na życie towarzyskie. W interesujący sposób ilustrują to wypowiedzi samych zainteresowanych:
„Mam syna, który jest nieposłuszny i bardzo taki roztargniony i zaniedbuje się
w nauce, tylko strasznie zainteresowany sportem, co mnie to trochę niepokoi”
(Chodaków – robotnica);
„Mam dzieci w wieku 11 i 14 lat o bardzo różnych charakterach, które nie
zgadzają się stale ze sobą. Są one bardzo trudne” (Sochaczew – Boryszew –
robotnica fabryczna).
„Osiągnięcie celu, tj. podniesienie kwalifikacji pedagogicznych można uzyskać – zdaniem słuchaczy – gdy wychowanie oprze się na znajomości psychologii i pedagogiki” (Mińsk – elektryk),
„[...] gdy w swoim postępowaniu z dziećmi zastosuje się postęp wychowania
proporcjonalnie do postępu kultury” (Sochaczew – stolarz),

a także przez wymianę doświadczeń, stykając się głównie „z wychowawcami
swych dzieci”. Jeden z pracowników, z zawodu elektromonter, jako przyczynę
uczęszczania na zajęcia podał utrzymanie „kontaktu ze szkołą oraz dla postępowania z dziećmi w taki sposób, w jaki nastawiają władze szkolne”. Zdaniem
słuchaczy efektem takiego wychowania dzieci, powinno być to, aby wyrosły one
na „uczciwych i porządnych ludzi” (krawcowa) i były „do narodów wszystkich
życzliwi i szczerzy”19.
Spora grupa uczęszczających na zajęcia upatrywała w nich możliwości poszerzania swojej wiedzy ogólnej, która z powodu często słabego wykształcenia
słuchaczy, wskazywała na poważne braki. Świadczą o tym wypowiedzi:
„Ponieważ mam kilkoro dzieci, a posiadam ukończonych tylko 7 klas szkoły
podstawowej, więc duże mam braki w wiadomościach we wszystkich zakresach” (kobieta niepracująca zawodowo);
„Po prostu dlatego, że nie mam wykształcenia, a bardzo bym chciała je mieć”
(Chodaków – robotnica);
18
19

Tamże.
I. Chmielińska, Motywy korzystania..., dz. cyt., s. 89–93.
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„Pogłębiam swóją wiedzę dociekaniami naukowymi, podnoszę swój poziom
intelektualny. Odczuwam wielkie zadowolenie osobiste z poznawania różnych
dziedzin wiedzy” (Mińsk – urzędniczka).

Także chęć zdobycia informacji na temat zdrowia czy prawa interesowała
słuchaczy UdR.
„Za głodni byliśmy takiej wiedzy, jak np. dotyczącej chorób kobiecych” (Góra
Kalwaria – salowa);
„Wykłady są bardzo pożyteczne i ciekawe, jak np. porady lekarskie, prawne
oraz wychowanie dzieci” (Ostrołęka – robotnica).

Nauczyciele uczęszczający na zajęcia uważali, że wykłady umożliwiają im
pogłębianie wiedzy „z dziedziny fizjologii, psychologii oraz pedagogiki”, poznanie najnowszych osiągnięć nauki, a także „pomagają w wychowaniu zarówno własnych dzieci jak i młodzieży im powierzonej”.
Jednym z motywów były zainteresowania towarzyskie i chęć kulturalnego
spędzenia czasu. Nie dziwi to tym bardziej, że wśród ankietowanych 86% stanowiły kobiety nieaktywne zawodowo, oderwane od ośrodków życia kulturalnego, a tym samym pozbawione kontaktów towarzyskich20.
Jak możemy wyczytać w większości informacji dotyczących uniwersytetów
dla rodziców, przychodzący tam rodzice zwykle oczekiwali konkretnej porady,
która miała pomóc im w rozwiązaniu problemu, z którym się zmagali. Edmund
Harwas, uwzględniając doświadczenia tych placówek prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, podkreśla, że nie powinny one pełnić wyłącznie roli doradczej i służyć praktycyzmowi. Mogą z powodzeniem odegrać dużą
rolę w ożywieniu pracy oświatowej wśród dorosłych21. Uniwersytety poprzez
swoją działalność stały się miejscem ożywionych dyskusji publicznych, a – jak
pisała Irena Chmielińska:
„Wzbogacenie zajęć na uniwersytetach o takie formy, jak: wspólne zwiedzanie wystaw, oglądanie sztuk teatralnych, może przyczyniać się do podniesienia ogólnego poziomu kulturalnego mieszkańców wsi i miasteczek [...]”22.

Analizując działalność uniwersytetów dla rodziców można powiedzieć, że
przedmiotem ich zainteresowania była problematyka wychowania, rozumiana
jako wiedza o człowieku i jego sprawach, a więc:
— zainteresowanie osobowością ludzką, pojętą nie w oderwaniu od społeczeństwa, lecz przede wszystkim jako wytwór społeczeństwa,
20

Tamże.
E. Harwas, Kilka tez do dyskusji nad działalnością uniwersytetów dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1962, nr 2, s. 77–78.
22
I. Chmielińska, Uniwersytety dla rodziców..., dz. cyt., s. 30.
21
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— zainteresowanie społeczeństwem, ujmowanym nie jako byt istniejący poza
czy ponad człowiekiem, lecz jako struktura, której składnikiem są osoby
działające,
— zainteresowanie nauką (w tym przede wszystkim nauką o wychowaniu) nie
„dla nauki”, lecz na użytek człowieka,
— zainteresowanie wiedzą (w tym przede wszystkim wiedzą o wychowaniu)
nie oderwaną od człowieka, lecz jako składnik jego świadomości23.
W odpowiedzi na powszechną potrzebę pedagogizacji rodziców Zarząd
Wojewódzki TSS w Katowicach, przy współudziale i poparciu władz oświatowych, wyszedł z inicjatywą organizacji telewizyjnego uniwersytetu dla rodziców. W lutym 1961 roku Telewizja Katowice wyemitowała pierwszy program
z cyklu: „My i nasze dzieci”, poświecony zagadnieniom wychowania w rodzinie. Odbiorcami tego cyklu miały być głównie środowiska chłopskie i robotnicze. Program miał pomóc rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, z którymi spotykają się w opiece nad dziećmi. Formuła programu składała się z dwóch części. Pierwszą stanowiła pogadanka pedagogiczna, prowadzona przez Elżbietę Jackiewiczową, drugą prowadził lekarz, który omawiał
typowe schorzenia u dzieci i młodzieży. Pierwsze pogadanki realizowane
w telewizyjnym uniwersytecie dla rodziców dotyczyły stosowania przymusu
w wychowaniu, problemów wieku dojrzewania, moralnego autorytetu rodziców
oraz rozumienia dzieci. Problematyka poruszana przez lekarzy to między innymi: „O dziecku nerwowym”, „Pląsawica u dzieci i młodzieży”, „Zanim dziecko
pójdzie do szkoły”.
Realizatorzy tych programów istotne znaczenie przypisywali atrakcyjnej
i komunikatywnej formie, dlatego też częstym uzupełnieniem poszczególnych
zagadnień były filmy instruktażowe. Dopełnieniem tych działań, aby programy
te przynosiły rzeczywistą korzyść, na terenie województwa katowickiego przy
szkołach i domach kultury organizowane były zespoły złożone z rodziców
i nauczycieli, którzy po wspólnym obejrzeniu programu dyskutowali nad poruszanymi zagadnieniami. Celem tych dyskusji było jeszcze lepsze zrozumienie
poruszanych trudnych i złożonych problemów wychowawczych24.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden problem, w którym pomocne mogą być
uniwersytety dla rodziców, a mianowicie poziom życia rodzinnego i pedagogizacja rodziców na wsi pegeerowskiej. Ta część społeczeństwa stanowiła ponad
50% ogółu zainteresowanych. Były to głównie rodziny wielodzietne, słabo wykształcone i biedne. Prowadzone w tamtym czasie badania wykazały, że 40%
uczniów, wywodzących się ze środowiska pegeerowskiego, to uczniowie drugoroczni. Przyczyn tego stanu upatrywano w warunkach rodzinnych (brak czasu,
nieumiejętność pomocy dziecku, wynikająca z niewielkiej wiedzy i słabego
wykształcenia rodziców), braku wychowania przedszkolnego oraz nieprzygoto23
24

E. Harwas, Kilka tez do dyskusji..., dz. cyt., s. 77–78.
A. Korzon, Telewizyjny uniwersytet dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1961, nr 4, s. 230.
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waniu nauczycieli do różnicowania metod pracy w zależności od środowiska.
Maria Łopatkowa, opisując na łamach prasy problemy rodzin pegeerowskich,
podkreśla, że rodzinom tym można pomóc na trzech płaszczyznach:
1) tworzyć przedszkola,
2) uwrażliwiać nauczycieli i pomóc im w rozpoznaniu zalet i braków, w jakie
wyposażyło ucznia środowisko oraz w poszukiwaniu skutecznych metod
mogących wyrównać start dziecka z PGR-u,
3) rozszerzyć różne formy pedagogizacji rodziców25.
Pedagogizacja rodziców – zdaniem Łopatkowej – to teren niemalże nietknięty w PGR-ach, ale przy minimum chęci dosyć łatwy do zorganizowania. Na
terenie prawie każdego PGR-u znajdowała się świetlica czy klub, w którym
można by było zorganizować punkty odczytowe uniwersytetu dla rodziców,
upowszechniać broszury o wychowaniu itp.26
Podsumowując zawartość treści dotyczących rodziny w czasopismach andragogicznych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
trzeba przyznać, że podejmowane wówczas tematy różnią się od tych dzisiejszych. Dzisiaj problematyka rodziny dotyczy w dużej mierze zagadnień związanych z macierzyństwem27, małżeństwem osób z niepełnosprawnością28, komunikacji między generacjami i wzajemnego uczenia się29 czy wpływu przedmałżeńskiej kohabitacji na relacje małżeńskie30. W tamtym okresie podkreślano wagę
przygotowania do małżeństwa, a więc okresu narzeczeństwa jako tego, który w
dużej mierze ma wpływ na to, jak to małżeństwo będzie wyglądać. Należyte
przygotowanie do małżeństwa odgrywa bowiem ogromną rolę w zapobieganiu
konfliktów małżeńskich. Pod rozwagę poddawano kulturę życia w rodzinie,
wychowanie do małżeństwa, rodzinny savoir-vivre, dbano w ten sposób o należyte przygotowanie jednostek do roli małżonków, aby w przyszłości unikać
konfliktów w rodzinie i zminimalizować negatywne skutki współżycia rodzinnego. Ważne miejsce zajmowała również pedagogizacja rodziców i szerzenie
25

M. Łopatkowa, O dziecku pegeerowskim, „Kultura i Ty” 1965, nr 12, s. 18–22.
Tamże.
27
Zob.: Z. Wojciechowska, Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy
czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze?, „Edukacja Dorosłych” 2012 nr 1, s. 75–
88; I. Grzegorzewska, Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania
stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1,
s. 89–98; M. Pryszmont-Ciesielska, Macierzyństwo w perspektywie kobiet podejmujących aktywność naukowo-dydaktyczną – trzy autonarracje, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 2, s. 163–
178; E.I. Kurek, Obszary zmian w życiu młodych rodziców „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 1,
s. 133–148.
28
Zob.: A. Żyta, Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2, s. 59–71.
29
Zob.: Z. Aleksander, O porozumiewaniu i uczeniu się od siebie pokoleń rodzinnych – ujęcie
socjolingwistyczne, „Rocznik Andragogiczny” 2013, s. 211–222; A. Kozubska, Pełnienie roli
rodzica jako przestrzeń uczenia się dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2015, s. 149–162.
30
Zob.: P.E. Kaniok, Przedmałżeńska kohabitacja a jakość relacji małżeńskich, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1, s. 63.
26
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wiedzy ogólnej, realizowane w uniwersytetach dla rodziców, bowiem wówczas
właśnie na tych placówka w dużej mierze spoczywała odpowiedzialność za
wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci oraz radzeniu sobie z problemami
natury nie tylko wychowawczej.
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Trudności i zagrożenia polskiej rodziny
lat sześćdziesiątych XX wieku w ankietach
„Życia Warszawy”
The difficulties of, and the threats to, the Polish family in the
1960s in questionnaires published in „The Life of Warsaw”

Streszczenie
Artykuł prezentuje obraz rodziny, dzięki dokonanej przez autorkę analizie nadesłanych w latach 1962–1969 ankiet do redakcji „Życia Warszawy”. Ukazywały się one
cyklicznie. Pierwsza z nich pod nazwą: Jaka jesteś rodzino? pragnęła uzyskać wiedzę
na temat przeobrażeń ówczesnych rodzin oraz zmian społeczno-gospodarczych, które
kształtowały jej model. Następne: Młodzi po ślubie oraz Mąż i żona zmierzały do odkrycia relacji i problemów małżeńskich, występujących w połowie lat sześćdziesiątych
XX wieku. Kolejna ankieta: Rodzice, dzieci, rodzice miała dokonać diagnozy konfliktów światopoglądowych, kłopotów wychowawczych oraz ukazać kontakty między rodzicami a dziećmi i związane z nimi pojawiające się trudności. Ostatnia ankieta: Gdy
oboje pracują miała pokazać obraz życia codziennego rodziny, w której mąż i żona
pracują zawodowo.
Należy podkreślić, że ankiety nie miały w większości charakteru szczegółowych
kwestionariuszy, stąd odpowiedzi na nie, w wielu przypadkach, stanowiły kilkustronicowe opisy osobistych historii.
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Analiza zebranych przez „Życie Warszawy” materiałów pozwoliła na uzyskanie
charakterystycznych i najczęściej występujących problemów rodzin lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Odpowiedzi udzielone w ankietach można uznać za historyczny
głos ludzi żyjących w czasach PRL-u.
Słowa kluczowe: „Życie Warszawy”, rodzina, zagrożenia rodziny, Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Abstract
The article presents the picture of a family, based on the analysis of questionnaires
devised by the Author. The surveys were sent between 1962–1969 to the editorial office
of the „Life of Warsaw”. They appeared periodically. The first of them was entitled
„What is you family like?”. The main purpose was to get the knowledge about transformations of contemporary families and social-economic changes which shaped the
model of a family. The next two surveys „Young couples” and „Husband and Wife”
aimed to discover relationships and marital problems which were appearing in the
1960s. Another questionnaire „Parents, children, parents” was expected to make the diagnosis of ideological conflicts, behavioral problems, as well as relations between parents and children and related problems. The last survey „When they both work” showed
a picture of the ordinary family life in which the husband and wife worked professionally.
It should be emphasized that the questionnaire did not have the form of detailed
surveys. They had an opened-question form which resulted in the collection of multipage descriptions of personal histories.
The analysis of materials published in „The Life of Warsaw” enabled the Author to
obtain a common characteristic and certain problems of families in the 1960’s. The responses to questionnaires can be regarded as a historical voice of the people living in
The Polish People’s Republic.
Keywords: „The Life of Warsaw”, family, family problems, The Polish People’s Republic.

Od końca lat pięćdziesiątych XX wieku na łamach „Życia Warszawy”1 zainicjowano nową formę kontaktu z czytelnikami. Dziennik ten, jako jedno
z pierwszych pism, zastosował metodę sondażu diagnostycznego, aby wsłuchać
się w głos czytelników na temat ówczesnych kwestii społecznych. Już pierwszy
z nich przyniósł redakcji wiele listów i wypowiedzi. Nadesłane relacje dotyczyły
przeróżnych zagadnień: od obrazów wojny widzianych oczami dziecka, przez
1

„Życie Warszawy” ukazywało się w stolicy od 1944 roku. Wydawcą tej gazety w latach 1944–
1947 była Spółdzielnia Dziennikarska, następnie do 1951 roku Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”, a w latach 1951–1991 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka –
Ruch”, por. źródło: . http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/zycie_warszawy.html [dostęp: 10.04.2016].
r.]
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problemy zawodowe pracujących Polaków, w szczególności kobiet, po sprawy
związane z problemami dnia powszedniego. Z biegiem czasu ankietowe pytania,
ukazujące się na łamach dziennika, przybrały postać konkursów, a nadsyłane
prace były oceniane i nagradzane finansowo przez redakcję. Warto zauważyć, że
„Życie Warszawy” publikowało na swoich łamach w całości lub we fragmentach najciekawsze relacje czytelników, pozyskane dzięki sondażom. Ze względu
na fakt, że redakcja nie wyznaczyła jednoznacznych kryteriów oceny, według
których przyznawano nagrody i nie określiła warunków drukowania materiałów,
jeden z czytelników zarzucił gazecie brak zasad przyznawania wyróżnień i reguł
zamieszczania w niej tekstów. Odpowiadając na tę krytykę informowano, że
jury wybierając zwycięzców kierowało się „[...] wartościami merytorycznymi
oraz rzeczowością i konkretami w wypowiedzi, które oddają możliwie wierny
obraz życia rodziny”2.
Ankiety skoncentrowane na tematyce rodzinnej zostały zapoczątkowane
przez „Życie Warszawy” sondażem przeprowadzonym w 1957 roku na temat:
Czy kryzys rodziny? Od tego czasu pojawiał się stały cykl tematyczny związany
z problemami ówczesnej rodziny3. Nadsyłane przez czytelników opracowania
najczęściej stanowiły kilkustronicowe opisy osobistych przeżyć i zdarzeń, ukazujące kulisy życia codziennego. Należy w tym miejscu zauważyć, że podjęte
przez „Życie Warszawy” wysiłki miały na celu uzyskanie bezpośredniej wiedzy
na temat kondycji polskiej rodziny i wpisywały się w nurt prowadzonych w tym
czasie badań empirycznych, głównie przez socjologów i demografów. Z jednej
strony dotyczyły one typów rodzin i ich przemian4, z drugiej – problemów
i zagrożeń życia rodzinnego5, a także kwestii związanych z różnymi aspektami
dzietności6.

2

W odpowiedzi na zapytanie czytelnika „wu – jot”, „Życie Warszawy” 1967, nr 201, s. 4.
M. Parzyńska, Portret współczesnej rodziny w ankietach, „Problemy Rodziny” 1976, nr 1, s. 35.
4
Zob. np.: F. Adamski, Modele małżeństwa i rodziny w kulturze masowej, „Studia Socjologiczne”
1968, nr 2, s. 93–109; A. Kłoskowska, Rodzina w Polsce Ludowej, [w:] A. Sarapata (red.), Przemiany społeczne w Polsce Ludowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965,
s. 50–55; A. Luszniewicz, Warunki bytu rodzin pracowników kolejowych w Polsce, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1961, s. 379; Z. Tyszka, Zmiany w strukturze rodziny robotniczej, „Studia Socjologiczne” 1967, nr 4, s. 201–226; H. Kassyk, Struktury społeczno-zawodowe
rodzin płockich, „Biuletyn IGS” 1965, nr 3/4, s. 77–86; Z. Tyszka, Przeobrażenia społeczne rodziny związane z uprzemysłowieniem i urbanizacją „Rocznik Socjologii Wsi” 1965, t. 2, s. 174–
179; S. Nowakowski, Narodziny miasta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967,
s. 435.
5
Zob. np.: M. Grabowiecka, Nieporozumienia młodych małżeństw „Psychologia Wychowania”
1962, nr 4, s. 402–420; J. Suwart, Konflikty małżeńskie w świetle badań socjologicznych, „Problemy Rodziny” 1967, nr 2, s. 8–16; J. Górecki, O poradnictwie małżeńskim w świetle badań
rozwodowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 1, s. 119–126.
6
Zob. np.: E. Piasecki, Kształtowanie się dzietności w rodzinach wrocławskich, „Stan Demograficzny” 1967, nr 13, s. 95–108.
3
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Jaka jesteś, rodzino?
Jaka jesteś, rodzino? Taki tytuł miała ankieta ogłoszona w 1962 roku, na
którą redakcja „Życia Warszawy” otrzymała 612 odpowiedzi. Udział w niej
wzięli: kobiety i mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat, o różnym poziomie wykształcenia (niektórzy nie ukończyli szkoły podstawowej, inni posiadali wykształcenie wyższe), mieszkańcy Warszawy i innych miast wojewódzkich, reprezentanci różnych zawodów. Część z nadesłanych ankiet ukazała się na łamach warszawskiego dziennika, natomiast najlepsze, jak je nazywano, 46 wypowiedzi opublikowano w wyborze i opracowaniu Mirosławy Parzyńskiej i Ireny Tarłowskiej w wydaniu książkowym w 1963 roku7.
Dzięki analizie tego materiału można odtworzyć najczęściej pojawiające się
problemy. Zwykle kobiety otwarcie mówiły o nietrafionych małżeńskich wyborach i wyraźnych różnicach światopoglądowych pomiędzy małżonkami, które
przyczyniały się do powstawania kłótni i konfliktów8. Wspominały one również
o trudnościach w sprawach organizowania czynności domowych9. Z kolei brak
odpowiedniej świadomości seksualnej10 był w wielu przypadkach skutkiem pojawienia się nieplanowanego dziecka, jak i podejmowania decyzji o aborcji.
W bezpośredni sposób o zabiegu wypowiada się jedna z mieszkanek Warszawy:
„Sprawę zlikwidowania czy utrzymania ciąży mąż pozostawił do mego uznania
[...]”11.
7

M. Parzyńska, I. Tarłowska, Jaka jesteś, rodzino?, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1963.
„Mój wkład pracy w utrzymanie rodziny jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do tego, co
otrzymuję. [...] Natomiast ogrom obowiązków, jakie ta okoliczność za sobą pociąga, przytłacza
mnie. Jestem przepracowana i zmęczona. [...] Znajomi uważają nas za dobre małżeństwo. Pozornie tak wygląda, ale jaka jesteś naprawdę, moja rodzino? To naprawdę bardzo trudne pytanie. W każdym razie nie taka, o jakiej marzyłam. Za dużo w niej niedotartych indywidualizmów, za mało wspólnoty i harmonii. Za dużo biorących, za mało dających, za mało zrozumienia i dobrej woli, za dużo egoizmu”. Wypowiedź „Haliny”, mgr historii, nie pracującej – lat 40.
Tamże, s. 95–96.
9
„Nie mogę dać sobie rady z chałupą. Nie umiem widocznie zorganizować sobie pracy. Z drugiej
strony co tu można organizować? Wszystko musi być zrobione [...] Antonina Marianska, bibliotekarka – lat 37, Tamże, s. 39; „Kiedy dziś sięgam pamięcią w tamte lata, widzę wyraźnie,
że oboje byliśmy wtedy dużymi dziećmi, że nie mieliśmy pojęcia co to jest małżeństwo i rodzina [...] tak więc już po pierwszych tygodniach przekonaliśmy się, że coś «nie gra» że nie możemy znaleźć wspólnego języka, że nasze małżeństwo to instytucja dość wątła i sztuczna. Musze
jeszcze dodać, że oboje nie mieliśmy pojęcia, jak należy obchodzić się z dzieckiem”. Jan Sas,
pracownik umysłowy, wykształcenie wyższe – lat 45, Tamże, s. 65.
10
„Byłam przerażona i zrozpaczona. Nie chciałam dziecka [...] nagle z beztroskiej zakochanej
dziewczyny stałam się osobą, która uświadomiła sobie, że trzeba ponieść odpowiedzialność za
swojej czyny [zbliżenie z chłopakiem podczas wyjazdu] i znaleźć w bardzo ciężkiej sytuacji,
którą sama stworzyłam, najrozsądniejszą drogę wyjścia”. Magda, magister polonistyki – lat 27,
mąż geolog, Tamże, s. 196.
11
Wypowiedź dotycząca aborcji autorstwa Magdy Warszawianki, urzędniczki z wykształceniem
średnim – lat 47, mąż inżynier, Tamże, s. 46. Zob. także: „Wstyd się przyznać, ale urodziłam go
8
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Ankiety ujawniły również trudności i problemy rodzin związane z warunkami mieszkaniowymi i finansami. W zebranym przez redakcję materiale można
odnaleźć opisy mozolnego dorabiania się małżeństw, które zaczynały swoją
drogę życiową „od zera” – z trudną sytuacją lokalową i pensją, która nie starczała na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb rodziny12.
W ankietach Jaka, jesteś rodzino? respondenci wspominali także o kłopotach związanych z wypracowaniem poprawnych relacji z rodzinami męża lub
żony. Obrazują to słowa jednej z respondentek:
„Środowiska, z których pochodziliśmy, odnosiły się do siebie niechętnie.
Wiejskie środowisko narzeczonego pragnęło go zatrzymać przy sobie, wiążąc
z jego przyszłością wielkie nadzieje na poprawę bytu rodziny [...] moje środowisko, inteligencji miejskiej, pragnęło znów przyjąć do swojego grona kogoś na stanowisku, mogącego zapewnić mi od razu dobrobyt, a całej rodzinie
odpowiedni splendor”13.

Ponadto w wypowiedziach kobiet zauważyć można opisy samodzielności
ekonomicznej, co w konsekwencji przyczyniało się do zmiany ich pozycji, nie
tylko w społeczeństwie, ale i w rodzinie14.

Twój dzień powszedni oraz Jak spędzasz niedzielę?
Celem ankiet zamieszczonych w 1964 roku w „Życiu Warszawy” było ukazanie życia codziennego obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz
sposobów na spędzanie przez nich dni świątecznych. Redakcja w odpowiedzi na
przede wszystkim ze strachu przed bólem związanym z zabiegiem usunięcia ciąży”. Paszka,
pracownik umysłowy, wykształcenie wyższe – lat 29, mąż pracownik umysłowy, Tamże, s. 27.
12
„Nie mieliśmy żadnych mebli. Mieszkaliśmy w baraku, a ubrania wieszaliśmy na gwoździach
powbijanych w ścianę”. KB, pedagog, wykształcenie średnie – lat 43, mąż stolarz, Tamże, s. 84;
„Zamieszkaliśmy u gospodyni Janusza. Podniosła komorne, ale zgodziła się. Mieszkanie składało się z dwóch pokojów i kuchni. W jednym pokoju mieszkała trzyosobowa «przydziałowa»
rodzina. Kuchnia i drugi pokój należał do naszej emerytki. Emerytka sypiała w kuchni, a pokój
oddała z zastrzeżeniem, że nie wolno w nim gotować ani zdjąć ze ściany żadnego obrazka. [...]
Herbatę gotowałam u gospodyni w kuchni, ale nie później niż o godzinie ósmej. Jedliśmy na jej
talerzach, ubrania wieszaliśmy w jej szafie. Zamiatałam też jej szczotką”, wypowiedź o pseudonimie „Rysunek źrebaka”, fotografka – lat 31, Tamże, s. 187; „Moja pensja nie wystarczała na
zaspokojenie niezbędnych dla mojej rodziny potrzeb inwestycyjnych, a nawet żywnościowych”
Jan Sas, pracownik umysłowy, wykształcenie wyższe – lat 45, Tamże, s. 67.
13
Wypowiedź respondentki Hojot, filolog, nie pracuje zawodowo, wykształcenie wyższe, mąż –
inżynier, Tamże, s. 54.
14
„W pracy powodziło mi się dobrze. Lubiłam swoją robotę (pracowałam w instytucji wydawniczej), miałam bardzo miłe stosunki koleżeńskie, dobrze zarabiałam. Lecz Piotr [mąż] zazdrosny
był o moje powodzenie, ciągle podejrzewał mnie o flirty [...] Mąż mój uważał, [...] że kobietę
trzeba mocno «trzymać w garści» gdyż w przeciwnym razie jeśli tylko będzie miała okazję, to
zdradzi”.
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konkurs uzyskała 1 200 wypowiedzi Polaków, z których część wydrukowano na
łamach gazety, a 76 opublikowano w 1965 roku w wydaniu książkowym w wyborze i opracowaniu Parzyńskiej pod nazwą Siedem dni tygodnia15. Pomimo że
ankiety nie kierowano bezpośrednio do rodzin, lecz do ogółu społeczeństwa,
większość z odpowiedzi odnosiła się do funkcjonowania rodzinnego.
W odpowiedzi na ankietę Twój dzień powszedni, czytelnicy nadsyłali dokładne opisy swoich codziennych obowiązków. Wyłoniły się z nich kwestie
związane z organizacją czasu i podziałem czynności domowych. Szczególnie
kobiety podkreślały trud łączenia pracy zawodowej z obowiązkami w domu.
Jedna z respondentek wspominała:
„Sama czuję, że żyję jak gdyby podwójnym życiem – tam przyjemność [mowa
o pracy – przyp. M.K.], w domu – ciężki obowiązek – matki, teściowej, żony,
gospodyni, a przede wszystkim kalkulatora i ekonomisty: jak związać koniec
z końcem od pierwszego do pierwszego”16.

Respondenci w wielu ankietach chwalili swoją aktywność zawodową, ciesząc się, że mogą pracować17. W tym kontekście najczęściej występowały trudności związane z brakiem możliwości awansu zawodowego kobiet oraz trudnymi relacjami z kadrą nadzorczą w zakładach pracy18. Co więcej, bardzo często
pojawiały się narzekania na kolejki w sklepach, które powodowały stratę czasu
w oczekiwaniu na zakup niezbędnych produktów19. Ponadto, wśród wymienionych problemów wspominane były trudności wychowawcze z dziećmi w domu
i szkole.
Druga ankieta – Jak spędzasz niedzielę? prezentuje obraz wolnego dnia polskich rodzin. Na ankietę odpowiadała młodzież, osoby dojrzałe, samotne, jak
również zwolennicy aktywnego wypoczynku. Opisy „wypoczynku świątecznego”, jak nazwał niedzielę jeden z respondentów, przedstawiały się różnie; od
15

M. Parzyńska, Siedem dni tygodnia, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1965.
Wypowiedź położnej z wykształceniem średnim – lat 45, Tamże, s. 20.
17
Potwierdzają to słowa respondentek: „Pracę swą – jak wspominałam – lubię, pracuję z zapałem
i całkowitym oddaniem” Główna księgowa, wykształcenie średnie ekonomiczne, Tamże, s. 23.
Zob. także: „Jako jedna z pierwszych melduję się więc w naszym zakładzie, który jest mi drogi,
bliski i znany, bo pracuję w nim od początku”, Starsza planistka, wykształcenie średnie – lat 38,
Tamże, s. 17; „Pracę swoją bardzo lubię, daje mi zadowolenie, interesuje mnie, wciąga. Chętnie,
co dzień do niej wracam i uspokajam się po «burzach» życia codziennego”, Redaktorka wydawnictwa, wykształcenie wyższe – lat 39, Tamże, s. 25.
18
„[...] panuje tu niechęć oddawania kierowniczych stanowisk kobietom, czego najlepszym dowodem jest, to że w fabryce, liczącej około 750 osób, nie ma ani jednego kierownika działu
w spódnicy i na szpilkach”. Starsza planistka, wykształcenie średnie – lat 38, Tamże, s. 17.
19
„[...] druga szychta: zaopatrywanie domu w żywność (czytaj: kolejki), załatwianie różnego
rodzaju zakupów (czytaj: bieganie po mieście za artykułami codziennej potrzeby)”. Redaktorka
wydawnictwa, wykształcenie wyższe – lat 39, Tamże, s. 26; „Po wyjściu z biura o godzinie 15
robię zwykłe zakupy, które wymagają nieraz długiego stania w kolejkach lub biegania po sklepach”, Pracownik umysłowy, wykształcenie średnie – lat 55, Tamże, s. 33.
16
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bardzo aktywnych, zaplanowanych i zorganizowanych, po nudnie spędzany czas
na tapczanie w M3. Szczegóły planowania weekendu jedna z respondentek
przedstawiała w następujący sposób:
„W dni powszednie składam plan niedzieli tak, aby program odpowiadał
upodobaniom męża, aby uwzględniał zdrowie dzieci, aby gwarantował i dla
mnie chwile odpoczynku”20.

Trudnością niektórych polskich rodzin były skromne finanse uniemożliwiające korzystanie z różnego rodzaju aktywności bądź brak dostępu do nich21.
W nadesłanych opracowaniach zauważalne są również takie głosy, które wskazywały, że nadmierne obowiązki powodowały, iż niedziela była czasem przeznaczonym na nadrabianie obowiązków domowych i szkolnych22.

Młodzi po ślubie
Czwarta z kolei ankieta zainicjowana przez dziennik skupiała swoją uwagę
na nowożeńcach. Redakcja gazety na ogłoszony w 1964 roku sondaż otrzymała
378 wypowiedzi młodych czytelników. Najciekawszych 67 tekstów ukazało się
w wyborze i opracowaniu Parzyńskiej i Joanny Horodeckiej w wydaniu książkowym w 1966 r.23
W nadesłanych ankietach do „Życia Warszawy” prezentowały się młode
małżeństwa zaraz po ślubie, które w swoich relacjach przedstawiały obrazy własnych rodzin, z ich konfliktami i zagrożeniami. Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów problemów znalazły się trudności materialne. Tylko
nieliczni z nowożeńców zakładając rodzinę posiadali ustabilizowaną sytuację
ekonomiczną. U większości kłopoty pojawiały się po sformalizowaniu związku,
a znaczna część ankietowanych podkreślała, że ich zaplecze materialne i finansowe było bardzo skromne. Dobrze ukazuje to wypowiedź nauczyciela, który
opowiada o posagu, jaki wniósł do małżeństwa:

20

Wypowiedź kreślarki – lat 33, Tamże, s. 189–178.
„Ponieważ mieszkam w mieście, w którym nie ma nic ciekawszego od kina, do którego też
przecież ciągle chodzić nie można, moje rozrywki ograniczają się do radia i telewizji”. Uczennica – lat 16, Tamże, s. 178.
22
„W niedzielę wyszukuję sobie zwykle jakąś pracę, aby nie widzieć szczęśliwych ludzi spacerujących po ulicach. Każdy stara się o urozmaicenie sobie życia, a moje zawsze jest takie samo:
praca zawodowa, praca w domu”. Pracownik umysłowy – lat 39, Tamże, s. 164.
23
O wyborze tekstów zamieszczonych w wydaniu książkowym współdecydowało powołane
specjalne jury w składzie: Marcin Czerwiński, Antonina Kłoskowska, Jan Lutyński – sekretarz
generalny Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, Helena Słomczyńska, Joanna Horodecka,
Mirosława Parzyńska oraz Irena Tarłowska. M. Parzyńska, J. Horodecka, Młodzi po ślubie,
Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1966, s. 6.
21
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„Do naszego małżeństwa wniosłem parę spodni, dwie koszule i sweter. Oczywiście prawie wszystko miałem na sobie. Miałem trwały nabytek [...] radioodbiornik marki Pionier”24.

Analiza zebranego przez dziennik materiału wskazuje, iż młode rodziny
w większości borykały się ze złą sytuacją mieszkaniową. Wskazywane braki
lokalowe, wiązały się z niskimi dochodami czytelników, które nie pozwalały im
na zakup upragnionego M3. Tylko nielicznych stać było na utrzymanie mieszkania. W wielu wypowiedziach znajdowały się opisy marzeń respondentów
o wygodnym mieszkaniu „z urzędu” oraz ich planów na przyszłość i perspektyw
dotyczących lepszych warunków życia. Nadesłane historie mieszkaniowe nowożeńców różniły się między sobą, zawierając informacje o bardzo złych warunkach lokalowych25, przez trochę lepsze26, aż po bardzo dobre w nowym budownictwie, które – jak sami twierdzili – zawdzięczali własnemu wysiłkowi27.
W większości ankietowanych rodzin, młodzi po ślubie decydowali się na gromadzenie funduszy i wpłacanie ich na poczet przyszłego „własnego kąta”28.
W materiałach zebranych przez redakcję przedstawiano także sytuacje osób,
które w zupełności nie martwiły się brakami lokalowymi, a słaba kondycja materialna ich nie przerażała29. Tacy respondenci skupiali się na wartościach niematerialnych, które uważali za podstawę swoich związków. Pomimo ciężkiej
sytuacji ekonomicznej widać w ich wypowiedziach optymizm oraz szczęście
z rozpoczęcia wspólnego życia. O tych kwestiach tak pisała jedna z respondentek:
„Wystartowaliśmy do nowego życia z wielką przyjaźnią i miłością do siebie,
z wiarą w nasze szczęśliwe jutro i entuzjazmem młodości. To był nasz posag”30.
24

Wypowiedź nauczyciela (studiuje) – lat 29, żona nauczycielka – lat 22, Tamże, s. 26.
„[...] nowe mieszkanie było pomieszczeniem zbudowanym z dwóch warstw desek i warstwy
ściółki, ze spróchniałymi resztkami drzwi i okien, stojącym na krańcach dużego ogrodu. Po zewnętrznych ścianach chatki, a także wewnątrz pięło się wesoło dzikie wino. Tu i ówdzie między
szparami w podłodze rosła trawka”. Studentka V rok medycyny – lat 24, mąż nauczyciel – lat
26, Tamże, s. 200.
26
„[...] zaraz po ślubie zamieszkaliśmy w sublokatorskim pokoju «pana młodego», liczącym 8 m2
bez żadnych wygód, z żelaznym jedynie piecykiem i pojedynczym oknem”. Inżynier, mąż – inżynier, Tamże, s. 148.
27
„[...] dziś w naszym mieście (nie Warszawa) co trzeci obywatel zajmuje mieszkanie w nowym
budownictwie. Droga każdego z nich była trudna i pełna wyrzeczeń. Ale w życiu dochodzą do
czegoś tylko Ci, którzy, co umieją pracować i wymagać od siebie”. Inżynier – lat 29, żona kreślarka – 27 lat, Tamże, s. 167.
28
„Wobec braku perspektyw otrzymania mieszkania z kwaterunku postanowiliśmy zgodnie
z nowymi hasłami «przez PKO do mieszkania» zapisać się do spółdzielni mieszkaniowej i zaczęliśmy gromadzić oszczędności”. Mgr inżynier budownictwa – lat 30, mąż mgr inżynier budownictwa – lat 32, Tamże, s. 125.
29
„Nie zastanawialiśmy się nad tym jak ułożymy sobie życie. Nie mieliśmy nic, ani mieszkania,
ani żadnych oszczędności”. Lekarka Medycyny – lat 28, mąż lekarz weterynarii – lat 31, Tamże,
s. 99.
30
Wypowiedź niepracującej zawodowo, wykształcenie średnie – lat 22, mąż kreślarz – wykształcenie średnie. Tamże, s.47.
25
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Warto również wspomnieć o wieku zawierania związków małżeńskich.
Autorami wypowiedzi na ten temat byli 18-, 19- i 20-latkowie, którzy w swych
opisach wspominali o braku świadomego przygotowania do założenia rodziny.
Podkreślali, że mogli poczekać z formalizacją związku do czasu ustabilizowania
swojego życia31, czy chociażby do ukończenia szkoły. Prezentując refleksje nad
własnymi decyzjami jedna z respondentek odnotowywała:
„Gdybym jednak po raz drugi miała przeżyć to wszystko od początku, wyszłabym za mąż dopiero po ukończeniu studiów i zdobyciu zawodu. Oczywiście na dziecko zdecydowałbym się również grubo później”32.

W materiale zgromadzonym przez „Życie Warszawy” czytelnicy wskazywali na niską świadomość życia rodzinnego, seksualnego czy rodzicielskiego.
Trafnie obrazują to wypowiedzi, które podkreślają brak dojrzałych przemyśleń
na temat wspólnego życia33, brak przygotowania do podjęcia wspólnych obowiązków34, czy też brak wiedzy dotyczącej macierzyństwa i planowania rodziny35. Część z respondentów odwoływała się do akcji świadomego macierzyństwa, która była im pomocna w planowaniu rodziny36.
Nadesłane przez czytelników ankiety nt. Młodzi po ślubie wskazywały na
kolejne trudności, opisywane przez młode małżeństwa. Zaliczyć do nich można:
odmienne światopoglądy, obyczaje, różne poziomy wykształcenia, niekiedy
diametralnie przeciwne charaktery czy brak wspólnych zainteresowań. Wymienione różnice odczytywano jako zagrożenie dla rodzin, przyczyniające się do
oddalenia od siebie małżonków oraz powstania konfliktów. Widać to w wypowiedzi pani mgr prawa:
31

„Jeżeli miałbym po raz drugi zawierać związek małżeński, to zawarłbym go dopiero wtedy,
gdybym był kompletnie zagospodarowany i miał odpowiednie mieszkanie”. Manewrowy PKP,
wykształcenie podstawowe – lat 26, żona – lat 23, Tamże, s. 254.
32
Niepracująca zawodowo, wykształcenie niepełne wyższe – lat 28, mąż – inżynier mechanik,
Tamże, s. 293.
33
„Byliśmy za młodzi pobierając się, zupełnie nie przygotowani, czasem nie wiedzieliśmy czego
chcemy. Liczyliśmy, że po ślubie jakoś to będzie, że jakoś się ułoży”. Ankieta pracownicy umysłowej, wykształcenie średnie – lat 25; mąż technik mechanik – lat 25, Tamże, s. 34.
34
„Błąd tkwił nie tylko w tym, że byliśmy młodzi, ale że byliśmy zupełnie nie przygotowani do
takich obowiązków. Nie wiedziałam o życiu nic, choć byłam pełnoletnia i miałam maturę w kieszeni”. Ankieta pracownicy umysłowej, wykształcenie średnie – lat 30; mąż pracownik umysłowy, Tamże, s. 37.
35
„Były to czasy, w których nie było jeszcze mowy o akcji uświadamiania, o poradniach świadomego macierzyństwa. W ogóle to wszystko było okryte jakąś tajemnicą. Dwojgu młodym ludziom w tych sprawach nikt nie spieszył z pomocą, oni też wstydzili się mówić o sprawach tak
intymnych u lekarza”. Ankieta pracownicy umysłowej, wykształcenie średnie – lat 30; mąż pracownik umysłowy, Tamże, s. 35.
36
„Zgodziłam się z akcją świadomego macierzyństwa – dziecko nie może być dziełem przypadku,
musi być wychowywane przez rodziców, a nie przez babcie i teściowe, dom i serce rodziców
muszą być przygotowane na jego przyjście”. Prawniczka, wykształcenie wyższe niepełne – lat
25, mąż prawnik – lat 27, Tamże, s. 302.
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„Ja ukończyłam studia prawnicze i pracuje w jednej z centrali w Warszawie,
mąż posiada jedynie wykształcenie podstawowe i pracuje, jako kierowca [...].
Problemem, jaki w tej chwili powstaje w naszym małżeństwie, jest to, że nie
potrafimy ze sobą żyć, mimo, że się kochamy i tęsknimy za sobą. Nie chodzi
tu o współżycie seksualne, ale o życie, że się tak wyrażę, duchowe. Ludzie
o tak różnym poziomie intelektualnym nie potrafią ze sobą współżyć”37.

Warto również wspomnieć o ciekawych wypowiedziach, które mówiły
o tym, że dopiero wspólne życie zweryfikowało charaktery małżonków, które
wydawały się przed ślubem idealnie dobrane38.
Analiza zebranych przez „Życie Warszawy” wypowiedzi, ukazywała jeszcze inne zagrożenia, do których należała przemoc pomiędzy członkami rodziny.
Informowano o zaznanej przemocy fizycznej i psychicznej – w większości były
to głosy kobiet prezentujące refleksje nad swoim życiem i zastanawiające się
nad słusznością podjętej decyzji o zamążpójściu. W odpowiedziach ankietowych
odnaleźć można przykłady kobiet, które pomimo zaznanej przemocy fizycznej,
nie odchodziły od swoich mężczyzn, akceptując ich agresywne działania39.
W nadesłanych relacjach pojawiały się też odważniejsze panie, które odeszły od
partnerów. Przykładem jest anonimowa respondentka, której mąż nadużywał alkoholu, nakazał dokonanie aborcji, co w rezultacie spowodowało ich rozstanie40.

Rodzice, dzieci, rodzice
Na piątą ankietę poświęconą życiu i problemom rodziny polskiej lat sześćdziesiątych XX wieku redakcja warszawskiego dziennika otrzymała 379 wypowiedzi czytelników, z których wybrano 66 i znalazły się w opracowaniu zwartym, przygotowanym w 1967 roku przez Parzyńską i Horodecką41.
Ankieta miała na celu ukazanie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jej
respondentami była zarówno młodzież od 16. roku życia, rodzice, jak i seniorzy
w wieku 80 lat – mężczyźni, kobiety, ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem, głównie inteligenci (naukowcy, lekarze, urzędnicy i nauczyciele). W prze37

Mgr prawa – lat 25, mąż kierowca, wykształcenie podstawowe – lat 30, Tamże, s. 87.
„[...] wkrótce okazało się, że jesteśmy z «innych zupełnie planet». Dzieliły nas przepaście
w zakresie uczucia, poglądów na życie i potrzeb umysłowych. Przed ślubem zdawało się
wszystko uzgodnione”. Bibliotekarka, wykształcenie wyższe – lat 30, mąż inżynier – lat 32,
Tamże, s. 295.
39
Przykładem jest magister inżynier budownictwa, która godzi się na przemoc męża. „Mąż nie pił,
nie palił, był jedynie trochę nie opanowany”. Kreślarka, wykształcenie niepełne wyższe. Tamże,
s. 259.
40
„Sądzę, że przyczyn rozpadu małżeństwa należy szukać w sferze psychiki ludzkiej, a nie w ciasnocie mieszkania czy pustej kieszeni”. Zawód nie podano, Tamże, s. 24.
41
M. Parzyńska i J. Horodecka, Rodzice, dzieci, rodzice, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1967.
38
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słanym przez czytelników materiale przedstawiano kłopoty wychowawcze rodziców, w szczególności związane z wychowaniem nastolatków oraz konflikty
i trudności, na jakie młodzież napotykała w kontaktach ze swoimi rodzicami.
W szczególności zwracano uwagę na kwestie szkolne, wyrażające się niechęcią
do nauki oraz brakiem posłuszeństwa wobec nauczycieli. Rodzice wspominali
niełatwe chwile, kiedy to dziecko wymykało się spod ich kontroli42. Jak podkreślano w „Życiu Warszawy”, szkoła nie stanowiła jedynej przestrzeni, w której
pojawiały się problemy młodzieży, kolejną – był dom rodzinny. W przesyłanych
wypowiedziach bardzo często przyczynę kłopotów upatrywano w zmianach,
jakie zachodziły w rodzinie. Rozwód rodziców, inne miejsca zamieszkania, pojawienie się nowych członków rodziny czy opiekunów powodowały trudności
w odnalezieniu się w zaistniałej sytuacji. W efekcie dziecko nie chciało przebywać we własnym domu i szukało innych miejsc lub osób, które go rozumiały.
Przykładem może być wypowiedź Mateusza, który o swoim domu rodzinnym
mówił w następujący sposób: „Wszędzie dobrze, poza domem najlepiej” oraz
wypowiedź Marii Moniki: „Moja rodzina należy do dość powszechnego obecnie
typu rodziny – rodzice rozwiedzieni, my (ja i młodszy brat) wychowywani przez
mamę”43.
Autorzy nadesłanych na konkurs prac powodu utrudnionego kontaktu
z dzieckiem najczęściej upatrywali w nie najlepszym środowisku rówieśników,
które dla dziecka oznaczało wartość, gdyż otrzymywało tu wsparcie i zrozumienie, natomiast dla rodziców stanowiło źródło ich lekceważenia, a także przyczynę wkraczania potomstwa na drogę chuligaństwa. W jednej z ankiet czterdziestoletnia, niepracująca zawodowo Marta, pisała:
„Wszystkie moje kazania zna na pamięć i nic sobie z nich nie robi. Jest uparta,
leniwa, traktuje nas jak zło konieczne, pali papierosy, wierzy tylko koleżankom”44.

Często w wypowiedziach czytelników pojawiały się kwestie konfliktów
międzypokoleniowych na tle różnic światopoglądowych. Jak podkreślali ankietowani rodzice z jednej strony trudność sprawiało im zrozumienie dziecka i bycie dla niego wyrozumiałym, z drugiej – stawianie mu rozsądnych granic pozwalających na jego rozwój. Rodzice narzekali, że pomimo wielu podejmowanych starań ich działania nie spotykały się z przychylnością najmłodszych
członków rodziny45.
42

„W VI klasie zaczęły się jego pierwsze wagary, chodzenie po kryjomu na «dorosłe» filmy,
uwagi, dwójki i po jakiejś karze ucieczka z domu”. Anna, stomatolog – lat 48, Tamże, s. 82.
43
Mateusz, student – lat 21, Tamże, s. 119; Maria – Monika, uczennica – lat 18, Tamże, s. 124.
44
Tamże, s. 40.
45
„My chcemy dla nich jak najlepszego życia, a oni się buntują, nie chcą nas słuchać, po prostu chcą
być inni niż my”. Marta, nie pracuje zawodowo, wykształcenie średnie – lat 40, Tamże, s. 41.
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Dzięki analizie nadesłanych odpowiedzi na ankietę Rodzice, dzieci, rodzice
wyłoniła się również kwestia relacji rodzice i ich dorosłe dzieci. W większości
młodsi respondenci uznawali moralny obowiązek opiekowania się starszymi
rodzicami, jednak zdarzały się i takie sytuacje, w których to rodzice zobowiązywali swoje dorosłe już dzieci do zapewnienia im opieki i wsparcia finansowego.
Pokazują to słowa respondentki, która, nie zgadzając się z wygórowanymi oczekiwania jej matki i ojca, pytała: „Czy dzieci całe życie muszą być manifestacyjnie wdzięczne rodzicom za wychowanie i trud przez nich poniesiony?”46.
Z kolei warto wspomnieć, że w nadesłanych wypowiedziach występowały
również i takie, w których starsi respondenci z żalem mówili o silnej niezależności dorosłych dzieci, a wręcz braku zainteresowania i pomocy z ich strony47.
Niezależnie od wspomnianych wyżej kwestii pojawił się też zupełnie nowy
problem, wcześniej nie podejmowany w ankietach „Życia Warszawy”. Dotyczył
on dzieci niechcianych, pozostawionych bez opieki, dzieci bez domu, bez odpowiedniej odzieży, często głodnych, którymi nikt nie był zainteresowany. Trudną
sytuację w domu prezentowała jedna z respondentek, wyjaśniając:
„Mój dom tamten dom, którego właściwe nigdy nie miałam, to było sześć
metrów kwadratowych powierzchni, gdzie można się było uczyć i spać. Nikt
nie pytał mnie o wydarzenia w szkole, na wywiadówki przeważnie nikt nie
chodził. Matkę to jakoś nie interesowało [...]. Rosłam zupełnie samotnie i stale
szukałam kogoś, kto okazałby mi trochę serca”48.

Trzeba nadmienić, że podobnie jak w innych sondażach „Życia Warszawy”
powracał i w tym przypadku temat braku przygotowania do roli rodzica, jak
również niskiej świadomości seksualnej. Po raz kolejny w zebranym materiale
ujawniły się problemy braku przygotowania do życia rodzinnego.

Mąż i żona
Ankieta pt. Mąż i żona ogłoszona została przez dziennik jako szósta w kolejności, związana z tematyką rodzinno-obyczajową. Opublikowana na łamach
„Życia Warszawy” w 1966 roku wydała plon w postaci 650 wypowiedzi, z których 64 ankiety zamieszczono w wydaniu książkowym49. Do jej celów należało
46

Słowa respondentki, która buntuje się wobec wykorzystywania finansowego swoich rodziców.
Wypowiedź „córuchny”, wykształcenie średnie – lat 33, Tamże, s. 188.
47
„Wiem, że na starość Magda, tak jak i teraz, nie będzie mi pomocą. Zorganizuje sobie nowe
życie, w którym niewiele będzie dla mnie miejsca. Całe szczęście, że mój zawód choć ciężki,
ale piękny daje mi niezależność materialną. Dziś od męża, jutro od dzieci”. Matka Magdy, lekarka – lat 40, Tamże, s. 75.
48
Wypowiedź mgr biologii – lat 29, Tamże, s. 161.
49
M. Parzyńska i J. Horodecka, Mąż i żona, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1968.
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ukazanie obrazu ówczesnych rodzin z ich sukcesami, powodzeniami, ale również porażkami i konfliktami. W odpowiedzi na ankietę głos zabrali respondenci
w wieku od 23 do 69 lat. Czytelnicy, którzy przesłali materiał do redakcji dziennika wskazywali na odmienność pochodzenia i środowiska obojga małżonków.
Można przytoczyć w tym miejscu słowa Antyprowincjuszki, która pisała:
„Małe podwarszawskie miasteczko, środowisko skrajnie odmienne od mojego.
Miałam wrażenie, że przyjechałam na inną planetę lub, że cofnęłam się
w przeszłość o sto lat. Poglądy, tryb życia, mentalność – diametralnie różne od
moich”50.

Ankietowani opisywali sposoby wychowania w domu rodzinnym, różne
obyczaje i poglądy, które zostały im przekazane w procesie wychowania51. Charakteryzowano także burzliwe spotkania, które doprowadzały do konfliktów
rodzin współmałżonków pochodzących z innych środowisk, jak również podejmowane próby „docierania się” ich podczas wspólnie spędzanych świąt52. Trzeba zauważyć, że w tym przypadku różnice w poglądach wynikały z niejednorodnego poziomu wykształcenia, które wielokrotnie przyczyniało się do nieporozumień i narastania nieprzyjaznych postaw53.
W wypowiedziach sondażowych „Życia Warszawy” wielokrotnie występowało zagadnienie niezależności kobiet oraz ich samodzielności54. Często listy
zawierały opisy rosnącej ich autonomii. Każda z czytelniczek walczyła o poprawienie dobrobytu rodziny oraz troszczyła się o swój rozwój, ponosząc niekiedy
heroiczny wysiłek organizacyjny, aby pogodzić pracę zawodową z obowiązkami
rodzinnymi. Aktywność zawodowa autorek miała też silny związek z podziałem
zajęć domowych między małżonkami55. W wielu wypowiedziach ankietowani
mężczyźni przyznawali się, że stronili od wyznaczonych im czynności, zosta-

50

Wypowiedź Antyprownicjuszki, historyka, Tamże, lat 35.
„Zauważyłem z przerażeniem, że z moją żoną nic mnie właściwie nie łączy. Raczej przeciwnie
– wszystko dzieli. I usposobienie i zamiłowania. Nawet zapatrywania polityczne. Wszystko,
wszystko”. Eskulap z kieleckiego – lat 48, Tamże, s. 197.
52
„Byliśmy podobni do siebie w sprawach ważnych i decydujących, ale błahostki okradały nas
niemiłosiernie z radosnych chwil życia [...] jedyna rzecz, która nas krańcowo różni, to nasze zapatrywania religijne”. Helena, artysta plastyk – lat 36, Tamże, s. 155.
53
„Już kilka miesięcy po ślubie życie okazało się bardziej skomplikowane niż to sobie mogliśmy
zaślepieni miłością wyobrazić. Wyszło na jaw, że nawet nie znamy dobrze swoich krańcowo
różnych charakterów, że nasze poglądy związane z codziennymi sprawami są odmienne”. Aga,
prawnik – lat 30, Tamże, s. 18.
54
„Czy warto walczyć w wieku 45 lat o miłość bez dysonansów i ciepło domu rodzinnego kosztem rezygnacji z mojej pasji życiowej, jaką stała się praca? Czy nie poświęcać się tej pracy bez
reszty, bez trwonienia sił i energii na męczące kompromisy i ratowanie czegoś, co może nie jest
już do uratowania”. Sama – lat 45, Tamże, s. 132.
55
„Ingerencja męża w codzienne życie domu jest niezbędnym warunkiem rzeczywistej emancypacji i rzeczywistego uprawienia kobiet”. Tandem, wykształcenie wyższe – lat 44, Tamże, s. 47.
51
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wiając je na barkach pracujących żon56. W licznie ujawnianych przez kobiety
opiniach, pojawiały się nie tylko te o zabarwieniu emancypacyjnym, ale również
takie, w których dominowało pogodzenie się z własnym losem, rezygnacją
z kariery osobistej na rzecz sukcesów swojego partnera. Jedna z nich, dzieląc się
doświadczeniami, ujawniała:
„Podział naszych działań jest dziś wyraźnie ugruntowany: ja – praca szara,
zwykła, dzieci i dom z jego codziennymi przyziemnymi troskami i obowiązkami, mąż – stanowisko, działalność społeczna, tytuły, splendor i blask”57.

W odpowiedzi na ankietę Mąż i żona pojawiały się opisy dokuczliwych
problemów w życiu małżeńskim. Rejestrowano osamotnienie, będące wynikiem
nadmiaru obowiązków, które powodowały zanikanie więzi i sprawiały oddalanie
się od siebie. W wypowiedziach znaleźć można wiele przykładów małżeństw,
które żyjąc pod jednym dachem, żyły jednocześnie „osobno”58, co prowadziło
często do niewierności czy rozejścia się małżonków59. W większości drukowanych ankiet kobiety deklarowały pozostanie przy mężu, choć niektóre spośród
nich decydowały się na podjęcie trudnej decyzji o rozstaniu, z kolei inne, choć
pragnęły rozwodu, wyrażały obawę przed nieznaną przyszłością60. W materiale
zebranym w ramach ankiety Mąż i żona powracał problem niskiej świadomości
seksualnej i w większości dotyczył młodych małżonków61. W wielu przypadkach, gdy związek został zawarty z powodu niechcianej ciąży, rodziła się refleksja i marzenie o powtórnym zaplanowaniu swojej ścieżki życiowej62.

Gdy oboje pracują
Ostatnią ankietę z cyklu rodzinnych sondaży ogłoszono w 1969 roku. Redakcja warszawskiego dziennika otrzymała na nią 373 odpowiedzi. Jako jedyna,
56

„Wykręcam się od wszystkiego i właściwie cały dom jest «na głowie» mojej żony”. Chalida,
pracownik umysłowy, wykształcenie wyższe – lat 48, Tamże, s. 98.
57
Ksantypa, wykształcenie średnie – lat 42, Tamże, s. 125.
58
„Mieszkamy razem jak dwoje obcych ludzi, nawet nie dobrych znajomych [...] mur stoi”. Helena, artysta plastyk – lat 36 Tamże, s. 156.
59
„Wystarczy jedna zdrada i nic nie jest w stanie przywrócić dawnego spokoju i zaufania
w związku”. Cecylia, wykształcenie średnie – lat 37, Tamże, s. 111; Zastanawiam się tylko, jak
długo ze sobą jeszcze wytrzymamy i czy nie lepiej rozwieść się wcześniej, gdy obie strony mają
równe szanse rozpoczęcia nowego życia”. Eleonora, wykształcenie wyższe – lat 28, Tamże, s. 138.
60
„[...] atmosfera cichej walki, wzajemnej obcości i niechęci staje się wprost nie do zniesienia.
I tak mijają dni, tygodnie, miesiące. Już trzeci rok trwa nasza cicha podjazdowa walka.” Katarzyna, wykształcenie średnie – lat 46, Tamże, s.145.
61
„Ot, tacy analfabeci seksualni, bez żadnego doświadczenia, a nawet wiadomości teoretycznych”.
Optymista, wykształcenie wyższe, Tamże, s.115.
62
„[...] żeby można było po raz drugi rozpocząć życie, żeby można przed małżeństwem przygotować się do planowego rozwoju rodziny”. Tylko Matka, Tamże, s.121.
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choć w „Życiu Warszawy” zapowiadano wydruk książkowy, nie została wydana
w postaci oddzielnego zbioru. W „Zeszytach Prasoznawczych” odnotowano
powody tego stanu rzeczy, stwierdzając: „Zbyt dużo było w nadesłanych odpowiedziach spraw – powiedzmy – kontrowersyjnych, aby zebrane razem mogły
przybrać kształt książki”63.
W przesłanych przez czytelników materiałach na pierwszy plan wysuwały
się problemy związane ze zmianą układu stosunków małżeńskich. Zauważano,
że wspólne gospodarstwo i nowy podział obowiązków domowych stawiał przed
małżeństwami nowe wyzwania. Kobieta – żona i matka – przez fakt podjęcia
pracy zawodowej wymuszała na mężczyznach konieczność ich większej aktywności w życiu domowym64. Nie będąc już jedynie gospodynią domową i uniezależniając się w wielu zakresach od męża, nie zawsze spotykała się z aprobatą
takiego stopnia emancypacji.
Podkreślano także, że praca zawodowa obojga małżonków wielokrotnie odbywała się kosztem życia rodzinnego, partnera lub czasu poświęconego na wychowanie dziecka65. Bywało też tak, że spełnianie planów zawodowych jednego
z małżonków zakłócało rozwój zawodowy drugiego66. Respondenci wskazywali,
że praca zarobkowa małżonków (w szczególności kobiet) może być zagrożeniem dla ciepła i spokoju domowego ogniska.
W ankietach szczególną uwagę zwraca sytuacja kobiet mieszkających i pracujących na wsi. Opowiadały one o ciągłym trudzie pracy na roli i w gospodarstwie, która nieprzerwanie trwa przez cały rok. Ponadto aktywności związane
z opieką nad dziećmi i utrzymaniem domu sprawiały, że nie miały szansy na
samorozwój, odpoczynek czy urlop z „urzędu”. Warunki życiowe kobiet mieszkających na wsi prezentuje dobitnie jedna z wypowiedzi:

63

H. Korotyński, Nie beznamiętnie, nie bezszelestnie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1985, nr 1, s. 48.
„Emancypacja kobiet posunęła się w bardzo niebezpiecznym kierunku . Kobieta dzisiejsza chce
(czy musi) być wszystkim, tylko nie kobietą. Chce mieć wprawdzie dziecko (tylko jedno!), ale
nie chce (lub nie może) zapewnić mu matczynej opieki. Obowiązki te rozkłada się więc na męża
i żonę. Rezultat – praca zawodowa jak i domowa (czego nie da się ukryć) uszczerbku. Ze
względu finansowych, ambicjonalnych i innych kobieta nie chce (nie może) porzucić pracy zawodowej. [...] Tylko nie wolno zapomnieć, że mężczyzna nie może rodzić i dać dziecku tego co
nazywamy macierzyństwem”. Mężczyzna. „Życie Warszawy”, 1969, nr 201, s. 4.
65
„[...] brak jest czasu na aktywniejsze włącznie się w proces wychowania dziecka. Nie uwierzę,
jeśli ktoś próbowałby przekonać mnie, że jest dyrektor przedsiębiorstwa, dyrektor z ambicjami,
dbający o swój rozwój wszechstronny, będący jednocześnie działaczem gospodarczym i społeczno-politycznym, który znajduje czas na systematyczny, efektywny nadzór pedagogiczny nad
swoim dzieckiem.” Adam Grudzień, ekonomista, wykształcenie wyższe – l. 43. „Życie Warszawy”, 1970, nr 27, s. 4.
66
„Nadmiar obowiązków sprawił, że byłam przemęczona, a przez to apatyczna i rozczarowana.
Mój kontakt z mężem uległ wyraźnemu osłabieniu. Zrozumiałam, że nie podołam wszystkim
obowiązkom i będę musiała zrezygnować częściowo z pracy zawodowej. Że jeśli chce utrzymać
nasze małżeństwo to nie mogę poświęcać całego czasu na pracę i samokształcenie”. Autorka, lat
31. „Życie Warszawy” 1969, nr 309, s. 4–7.
64
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„W mieście kobieta pracująca korzysta z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego (czy to nie jest piękne?). Kobieta wiejska gdy wróci z Ośrodka
Zdrowia po porodzie, musi brać się za sagany, wiadra oraz dźwigać”67.

W opisach respondentek widać brak zrozumienia ze strony mężczyzn, którzy
pracując na „etacie”, pojawiali się w domu jedynie wieczorami i w weekendy.
Sondaż diagnostyczny przeprowadzony przez „Życie Warszawy” stanowi
interesujący i wartościowy dokument. Nadesłane przez respondentów wypowiedzi są szczere, bardzo skrupulatne i drobiazgowo opisują życie rodzin. Materiał
zawarty w przesłanych ankietach daje wgląd w sytuację społeczną i rodzinną
Polaków lat sześćdziesiątych XX wieku. Ważne jest, jak sami respondenci
wskazywali, że oczekiwane przez gazetę ankiety wywołały refleksję w wielu
rodzinach dotyczącą ich życiowych doświadczeń. Przytoczone w nich problemy,
zagrożenia, zmartwienia i trudności są jednym ze źródeł umożliwiających nie
tylko rekonstrukcję kondycji rodziny polskiej lat sześćdziesiątych XX wieku, ale
również prześledzenie zachodzących w niej przemian.
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Troski i radości chłopskiej rodziny galicyjskiej
na przełomie XIX i XX wieku w świetle źródeł
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The worries and joys of the Galician peasant family at the turn of
the 19th and 20th centuries as presented in memoir research

Streszczenie
Życie rodzin galicyjskich zostało utrwalone na kartach wielu wspomnień, pamiętników i powieści autobiograficznych. Na ich podstawie podjęto próbę naszkicowania
codzienności rodzin chłopskich, które dominowały w strukturze społecznej Galicji na
przełomie XIX i XX wieku. Poddano analizie chłopskie publikacje pamiętnikarskie,
w celu poznania zwyczajów, obowiązków, trosk i radości ludności oraz oceny ich
w aspekcie szans i zagrożeń dla ówczesnej rodziny. Chłopska literatura okazuje się
cennym dokumentem przemian, które następowały na przestrzeni lat w galicyjskich
wsiach. Autorzy tekstów, będący nie tylko świadkami różnych wydarzeń, ale ich bezpośrednimi uczestnikami, w swoich pracach zamieszczają wspomnienia sięgające najmłodszych lat, dając tym samym wyobrażenie specyfiki życia ludności w ówczesnych
czasach. W publikacji poddano analizie teksty opracowane m.in. przez Walentego Kunysza, Ferdynanda Kurasia, Franciszka Magrysia, Jana Stryczka, Wincentego Witosa,
Romana Turka, Stanisława Pigonia, Władysława Fołtę. Naszkicowany, na podstawie
ich wspomnień, obraz życia galicyjskich rodzin rysuje się dość ponuro i smutno. Każda
∗
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rodzina doświadczała wielu trosk, wynikających najczęściej z niedostatku, nadmiaru
obowiązków domowych, złego stanu zdrowia. Jednak obok nich, jak wspominają pamiętnikarze, pojawiały się chwile radosne, związane np. ze świętowaniem, tradycyjnymi obrzędami i obyczajami. Dzięki temu rodziny galicyjskie były w stanie podołać codziennym obowiązkom, a jednocześnie przyczyniły się do pielęgnowania tradycji
i utrzymania narodowej tożsamości.
Słowa kluczowe: historia wychowania, Galicja, rodzina, wychowanie w rodzinie, wychowanie w XIX i XX wieku.

Abstract
The life of Galician families was described in many memoirs, diaries or autobiographies. These sources constituted the basis for at attempt to depict the everyday life of
peasant families, which were predominant in Galicia social structure at the turn of the
19th and 20th centuries. The material subject of the analysis comprised peasant memoir
publications and the objective was to find out what habits, duties, worries and joys were
typical of the Galician people and, to evaluate them with respect to the opportunities
and threats for the family at that time. Peasant literature appears to be a precious source
of documents that show the changes occurring over the years in the Galician villages.
The authors of the texts, who not only witness various events but also participate in
them, go back to their earlies memories, which gives an idea of what constituted the
characteristics of people’s life at that time. The texts which provided the material for
analysis included, but were not limited to, the following authors: Walenty Kunysz, Ferdynand Kuraś, Franciszek Magryś, Jan Stryczek, Jan Słomka, Wincenty Witos, Roman
Turek, Stanisław Pigoń and Władysław Fołta. The picture of Galician family life drawn
from their memories is rather sad and gloomy. Each family had its own worries resulting mainly from poverty, the burden of household duties or poor health. But parallel to
those worries, as the memoir authors point out, were also some joyful moments connected with celebrations, traditional ceremonies and customs. Thanks to such moments,
Galician families could cope with everyday responsibilities and contribute to keeping
traditions alive and maintaining their national identity.
Keywords: education history, Galicia, family, family upbringing, upbringing in the 19th
and 20th centuries.

Wprowadzenie
Życie rodzin galicyjskich zostało utrwalone na kartach wielu wspomnień,
pamiętników i opowieści autobiograficznych. Na ich podstawie podjęto próbę
naszkicowania codzienności rodzin chłopskich, które dominowały w strukturze
społecznej Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Poddano analizie chłopskie
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publikacje pamiętnikarskie, w celu poznania zwyczajów, obowiązków, trosk
i radości przeżywanych w rodzinach oraz oceny ich w aspekcie szans i zagrożeń
dla rodziny.
Chłopska literatura okazuje się cennym dokumentem przemian, które następowały na przestrzeni lat w galicyjskich wsiach. Autorzy tekstów, będący nie
tylko świadkami różnych wydarzeń, ale ich bezpośrednimi uczestnikami,
w swoich pracach zamieszczają wspomnienia sięgające najmłodszych lat, dając
tym samym wyobrażenie specyfiki życia ludności w ówczesnych czasach.
W publikacji poddano analizie teksty opracowane m.in. przez Walentego
Kunysza, Ferdynanda Kurasia, Franciszka Magrysia, Jana Słomki, Jana Stryczka, Wincentego Witosa, Romana Turka, Stanisława Pigonia, Władysława Fołtę1.
Są to postacie związane z Galicją, autentyczni bohaterowie, mieszkańcy wsi
oraz osoby, które dzięki wykształceniu osiągnęły awans społeczny. Ich biografie
są typowe dla większości mieszkańców ówczesnych wsi galicyjskich.
1

K u n y s z W a l e n t y (1898–1983) – poeta ludowy, pamiętnikarz, etnograf, rolnik urodzony
i pochowany w Kraczkowej (obecnie woj. podkarpackie), A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik
Biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 223–224.
K u r a ś F e r d y n a n d (1871–1929) – poeta, pamiętnikarz ludowy i publicysta, samouk, syn
pisarza gminnego, powstańca z 1863 roku, mieszkał w Wielowsi koło Tarnobrzega, Polski
Słownik Biograficzny (dalej: PSB), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, t. 16,
s. 218–219; A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt., s. 224–225.
M a g r y ś F r a n c i s z e k (1846–1934) – publicysta, poeta, pamiętnikarz, działacz społeczno-kulturalny, samouk, wychowywał się w małorolnej rodzinie chłopskiej w Handzlówce koło Łańcuta, A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt, s. 261–262; PBS, t. 19...,
dz. cyt., Wrocław 1974, s. 144–145.
S ł o m k a J a n (1842–1932) – publicysta, pamiętnikarz, działacz społeczno-oświatowy, ukończył szkołę elementarną, był wójtem Dzikowa, pochodził z małorolnej rodziny chłopskiej,
A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt., s. 370–371; PSB, t. 38, Warszawa – Kraków 1997–1998, s. 655–656.
S t r y c z e k J a n (1897–1949) – pamiętnikarz, mieszkał w Woli Dalszej koło Łańcuta, działacz społeczny, A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt., s. 392–393.
W i t o s W i n c e n t y (1874–1945) – publicysta, członek Rady Powiatowej w Tarnowie, poseł
do parlamentu wiedeńskiego, poseł do Sejmu Ustawodawczego, ukończył szkołę ludową, był
synem małorolnego chłopa, urodził się w Wierzchosławicach, zmarł w Krakowie, Wielka encyklopedia, PWN, t. 29, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 392–393.
T u r e k R o m a n (1898–1982) – prozaik, pamiętnikarz, samouk, działacz AK, mieszkał
w Woli Dalszej k. Łańcuta, A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt.,
s. 436–437; J. Szkutnik, J. Swieboda (red.), Almanach Podkarpacki 2000, Akces, Rzeszów
1999, s. 182–183.
F o ł t a W ł a d y s ł a w (1908–1918) – działacz ludowy, zaangażowany w ZMW „Wici”, poseł
na sejm w latach 1957–1965, pamiętnikarz, regionalista, ur. w Gaci k. Przeworska, A. Meissner,
K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt., s. 113–114; Słownik biograficzny działaczy
ruchu ludowego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 114.
P i g o ń S t a n i s ł a w (1885–1968) – historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, piewca życia i krajobrazu Podkarpacia, ur. w Komborni koło Krosna, zmarł w Krakowie,
A. Meissner, K. Szmyd (red.), Słownik biograficzny..., dz. cyt., s. 324–325; PSB, t. 26..., dz. cyt.,
Wrocław 1981, s. 207–215.
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Warunki życia społeczeństwa galicyjskiego
Na początku XX wieku, w Galicji najliczniejszą kategorię społeczeństwa
stanowili chłopi, a podstawą życia ekonomicznego było rolnictwo, z którego
większość ludności czerpała środki do życia.
Tabela 1. Struktura zawodowa ludności Galicji na początku XX wieku
Table 1. Occupational structure of Galicia people at the beginning of the 19th century
1900 (%)

1910 (%)

Rolnictwo (Agriculture)

Grupy zawodowe (Occupational group)

77,0

73,0

Przemysł i rzemiosło (Industry and artisanry)

9,0

9,0

Handel i komunikacja (Trade and transport)

8,0

10,0

Inne zawody (Other occuppations)

6,0

8,0

Źródło: S. Głąbiński, Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicji, [w:] Polska, obrazy i opisy, t. II,
Lwów 1909,s. 823–824; E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski, tablice statystyczne, Macierz
Polska, Kraków 1917, tabl. 78 i 80.
Source: S. Głąbiński, Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicji, [w:] Polska, obrazy i opisy, vol.
II, Lwów 1909, p. 823–824; E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski, tablice statystyczne, Macierz
Polska, Kraków 1917, tabl.78 i 80.

Niestety rolnictwo funkcjonowało na bardzo niskim poziomie. Na sytuacji
rolnictwa ciążyła wadliwa struktura agrarna, owoc reformy uwłaszczeniowej
z 1848 roku. Wieś pozostawała gospodarczo niesamodzielna (brak własnego
opału, budulca), folwark zaś, dysponując prawie darmową robocizną, nie był
zmuszony do intensywniejszej produkcji. Plagę wsi stanowiła szachownica
gruntów, dominowały małe, nieekonomiczne gospodarstwa. W 1900 roku 42,6%
gospodarstw chłopskich liczyło mniej niż 2 ha, a dalszych 37,5% – od 2 do 5 ha2.
Warunki życiowe na wsi nie były jednolite. Prestiż rodziny chłopskiej i jej
funkcjonowanie wyznaczały różne kategorie, z czego najważniejszą stanowiła
wielkość gospodarstwa. Istotne było również zaangażowanie w życie społeczne,
tradycja, stosunek do instytucji wiejskich3. Najbogatszą, ale najmniej liczną
część galicyjskiej społeczności wiejskiej stanowili kmiecie. Posiadali oni największe, kilku- lub kilkudziesięciu morgowe gospodarstwa, duże hodowle bydła
oraz najokazalsze domy i zabudowania gospodarskie. Zwyczajowo uważani byli
za arystokrację chłopską, byli na tyle zamożni, że wynajmowali do pomocy parobków i pastuchów. Druga grupa społeczności chłopskiej to zagrodnicy, którzy
2
3

S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1996, s. 195.
W. Mędrzecki, Sz. Rudnicki, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie w XX wieku, Instytut Historii
PAN, Warszawa 2003, s. 108–120.
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uprawiali mniejsze 4-, 8-morgowe areały gruntu, hodowali przeważnie po dwie
krowy i konia. Najliczniejszą grupę wiejskiej społeczności stanowili chałupnicy,
zwani komornikami lub kucznikami. Ich majątek ograniczał się zwykle do małej, jednoizbowej chałupy z niedużym placem, zwykle nie hodowali żywego
inwentarza, czasami jedną krowę. Spośród komorników rekrutowała się służba
kmieca i folwarczna4. Jak pisze Jan Stryczek:
„[...] bogaci kmiecie żyli sobie dobrze, biedota biedowała przymierając nieraz
głodem [...] bogate rody chłopskie tak postępowały, że zazwyczaj choć była
cała kupa dzieci, jeden dostawał gospodarkę, a reszta zbyta byle czym, powiększała gromadę biedoty”5.

W większości źródeł pochodzących z prezentowanego okresu znajdujemy
przykłady „galicyjskiej nędzy”. Sam wygląd wsi wydaje się odzwierciedleniem
ówczesnych warunków. Z analizy informacji zawartych w pamiętnikach wynika,
że na ogół wszystkie domy wiejskie były do siebie podobne, najczęściej drewniane ze słomianymi dachami. Na zimę domy „gacono”, tzn. ocieplano słomą
lub liśćmi z drzew. Podwórza ogrodzone były zazwyczaj płotami z chrustu
wierzbowego lub tzw. dronkami z różnego rodzaju drewna. Dom mieszkalny
gospodarza czy komornika składał się z jednej izby mieszkalnej, dużej sieni
i komory. Izba stanowiła część mieszkalną, w komorze zaś przechowywano
zboże i jedzenie, w drugiej jej części zwykle trzymano krowę. W sieni umieszczano sprzęty gospodarskie np. żarna do mielenia zboża, pniak do rąbania drewna itp. Zamożniejsi gospodarze budowali większe domy, z dwiema izbami, posiadali też stajnie na konie, krowy, świnie i stodołę6. Na wsiach jeszcze na początku XX wieku zdarzały się dymne chaty, ale jednocześnie stopniowo zwiększała się ilość domów z glinianymi lub murowanymi kominami. Budynki gospodarcze były na ogół prymitywne, ich ściany wykonywano z chrustu, który dla
uszczelnienia oblepiano gliną. Podwórza były małe, błotniste i zawsze zaśmiecone7. W pamiętniku Franciszka Magrysia znajdujemy następujący opis:
„[...] dom był oczywiście bez komina, bo wtedy we wsi nikt nie miał komina;
wszystkie domy były dymne, a do tego zazwyczaj jednoizbowe. Ponieważ
w naszej wsi było dużo tkaczów, więc ci z konieczności stawiali domy
dwóch izbach. Pierwsza nazywała się piekarnią, bo był w niej piec, tzw. czarny, do pieczenia chleba i gotowania równocześnie, druga izdebką z piecem
tzw. kaflakiem, sporządzonym z kamyków. Przewody na dym z kaflana wychodziły do piekarni i tędy dopiero razem z dymem z pieca czarnego wycho4

W. Fołta, Życie z własnego nadania, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 31–32.
J. Stryczek, Chłopskim piórem, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 49.
6
J. Słomka, Pamiętniki włościanina, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 33;
W. Fołta, Życie z własnego..., dz. cyt., s. 29.
7
W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 50.
5
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dził dym drzwiami na zewnątrz. Skoro dom składał się z dwóch izb, można
było w czasie palenia schronić się do izdebki przed dymem rozpościerającym
się po piekarni, jeśli jednak dom miał tylko jedną izbę, to jej mieszkańcy byli
narażeni na wszystkie przykrości, jakie stąd wynikały. Zwłaszcza w zimie,
kiedy dla wypuszczenia dymu trzeba było drzwi wejściowe otwierać, zimno
na równi z dymem dawało się we znaki wszystkim, a szczególnie dzieciom,
starcom i chorym”8.

Urządzenie wewnętrzne mieszkań było bardzo proste. Na sprzęty domowe
składały się: stół, parę ławek, skrzynie, służące jako szafy i łóżka. Oprócz tego
w izbie często były żarna do mielenia zboża, stępa do tłuczenia kaszy jaglanej,
pęcaku, siemienia na olej. Ponadto w izbie stała beczka z kapustą, był też zapas
ziemniaków na zimę. Ściany domów były bielone raz do roku, najczęściej na
Wielkanoc. W każdej izbie znajdowały się dwie belki pod powałą, czyli tzw.
polednia, gdzie suszyło się drewno na opał, len i konopie, leżały tam też bochny
chleba. Podłogę zastępowała ubita glina. Nie było szaf na ubrania, wszystko
wisiało na żerdziach w izbie, sieni albo w komorze9. Na zimę, do izby biedniejsi
często „sprowadzali krowę, pod piecem umieszczali świnkę, a pod łóżkiem kury”10. Mieszkania upiększano licznymi obrazami świętych, które dodatkowo
dekorowano kolorowymi kwiatkami. Jak wspomina Kunysz:
„[...] wokoło ścian było nawieszane pełno obrazów świętych. Szły kolejno:
Bóg Ojciec, Duch Święty, Pan Jezus, Matka Boska, św Józef, św. Marcin [...],
św Eliasz, [...] św Florian, [...] święci – Jacek, Marek, Bartłomiej, Gerwazy
i Protazy, Kosma i Damian, święte – Anna, Magdalena, Dorotka, Łucka, Barbara [...] W niektórych domach był nad drzwiami portret cesarza Franciszka
Józefa I i jego żony Cesarzowej. U polityków, wyznawców księdza Stanisława
Stojałowskiego wisiał zawsze nad łóżkiem jego portret w pięknych ramkach,
a koło nich pełno kwiatów. Tak samo wszystkie obrazy były przystrojone
w kolorowe kwiatki”11.

W chatach popularne było palenie na tzw. kominie, przy czym garnki do
gotowania stawiane były bezpośrednio na ogniu lub na żelaznej podstawce–denarku. W każdej izbie znajdował się piec chlebowy. Piece te budowane były
z cegły i zajmowały w izbie sporo miejsca, a sklepienie pieca chlebowego, tzw.
nalepa i wierzchnica były tak obszerne, że mogło na nim spać czworo ludzi.
Zwykle, a szczególnie zimą sypiały tam dzieci. Domy były bardzo przeludnione,
co wynikało z wielodzietności rodzin. W mieszkaniach panował półmrok, gdyż
8

F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 22.
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 34; W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki... dz. cyt.,
s. 75; S. Pigoń, Z Kombornii w świat, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983,
s. 92.
10
W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki..., dz. cyt., s. 50.
11
Tamże, s. 75.
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oszczędnie używano lamp naftowych. Zwykle było w nich też zimno, gdyż
opalano je słabo drewnem lub wcale12. W jednym z pamiętników czytamy:
„[...] mieszkano byle jak, wystarczyła jedna izba i kuchnia, wystarczyło jedno
łóżko. Dwa łóżka to był luksus. Czasem nawet stołu nie było, a jedzono na
ławce z jednej wspólnej michy. Wystarczyło jedno łóżko dlatego, że rodzina
choćby liczna, mieściła się byle gdzie. Po ławach, po piecach spali mniejsi.
Więksi spali po oborach, stajniach w zimie, a po strychach i szopach w lecie.
Przykrycie nie sprawiało wiele kłopotu, bo rolę tę spełniały świetnie kożuchy,
a już ostatecznie można było takie przykrycie sporządzić z wora napełnionego
owsianymi plewami13.

Wodę czerpano z drewnianych studni, które były bardzo liche „często był to
dołek, wykopany na wodę, z którego każdy czerpał swoją konewką”14. Jak
wspomina Kunysz „[...] studnia, jeżeli była koło chałupy, to płytka, najgłębsza
do sześciu łokci. Głębiej nie kopano, bo obawiano się, że można się dokopać na
tamten, drugi świat”15. Naczynia, które wykorzystywano w codziennych pracach
były gliniane lub drewniane. Garnki, w których przygotowywano potrawy były
przeważnie gliniane, później zaczęły rozpowszechniać się tzw. żeleźniaki i kociołki. Naczynia codziennego użytku, takie jak: konew, cebrzyk, szaflik, wanienka, ceber, balia były również wykonane z drewna. Posiłki spożywano także
drewnianymi łyżkami16. Tak więc większość galicyjskich rodzin żyła w bardzo
skromnych warunkach. Ich mieszkania stanowiły małe izby, pełniące jednocześnie funkcje kuchni, sypialni, łazienki, a często także stajni. Warunki te wynikały głównie z ubóstwa, które było przyczyną wielu trosk ludności.

Codzienne zajęcia mieszkańców wsi
Dorośli, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, pracowali w gospodarstwie, latem na polu, zimą w zagrodzie. Każdy dzień wypełniony był ciężką pracą fizyczną. W jednym z pamiętników czytamy:
„[...] dzień zaczyna się o godzinie czwartej, a kończy o dziesiątej wieczór [...]
od 4 rano mielenie w żarnach dla świń, później obrządzanie inwentarza, karmienie, pojenie, po czy śniadanie – barszcz z kartoflami. Po śniadaniu cepy
i do wieczora wywijanie półtorakiem, jak zima długa. Wieczorem znów ob-

12

W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki..., dz. cyt., s. 74.
J. Stryczek, Chłopskim piórem..., dz. cyt., s. 64.
14
Tamże, s. 43.
15
W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki..., dz. cyt., s. 76.
16
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 34.
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rządzaj inwentarz, a po kolacji rżnij sieczkę na dzień następny i tak w koło.
Latem pasienie bydła, to znów robota z końmi od świtu do zmroku”17.

Niektórzy mężczyźni i chłopcy, głównie w porze jesiennej, podejmowali
pracę zarobkową, np. w lesie. Jak pisze Ferdynand Kuraś:
„[...] wstając przed świtem spożywaliśmy wcześnie przez matkę przyrządzone
śniadanie, na które składał się jęczmienny, na blasze upieczony podpłomyk
oraz żur, i okutawszy się w co się dało, z piłą i siekierami wychodziliśmy
z domu, wracaliśmy do domu na noc [...] praca w lesie do lekkich nie należała.
Zrąbanie jednej sągi, od której płacono 60 kopiejek, zabierało nam trzem
(chodził jeszcze brat i ojciec) nieraz dwa dni uporczywej pracy”18.

W zajęcia domowe bardzo wcześnie angażowane były dzieci. Niejednokrotnie już w trzecim, czwartym roku życia dzieci opiekowały się młodszym
rodzeństwem i pomagały w pracach domowych, przykładowo przynosiły ziemniaki, drewno z komory, karmiły drób. Nieco starsze dzieci miały stałe obowiązki w gospodarstwie. Latem, młodsze dzieci spędzały czas głównie na pasaniu bydła, trzody czy gęsi. Pasanie bydła trwało zwykle od wschodu słońca do
południa i od godzin popołudniowych aż do zmroku19. Jan Słomka wspomina:
„Od szóstego roku życia zacząłem pasać na pastwisku: trzodę, krowy i konie.
Wówczas było to w zwyczaju, że z każdego domu musiał być pastuch, chłopak lub dziewczyna. Jeśli ktoś nie miał własnego dziecka, zdolnego do pasania, trzymał służącego – pastucha. Żadnego dziecka wsiowego pasanie nie minęło, każde musiało to przeterminować”20.

Obowiązki starszych dzieci były bardziej odpowiedzialne i zależały od płci.
Dziewczęta najczęściej pomagały matkom w pracach domowych oraz pilnowaniu młodszych dzieci. Chłopcy zaś pomagali w obrządku inwentarza, rąbaniu
drewna i młóceniu cepami. Poza gospodarstwem dzieci przyuczano do prac jakie
wykonywali ich rodzice, najczęściej do jakiegoś rzemiosła. O swoich obowiązkach z dzieciństwa Magryś pisze: „[...] teraz już nie siedziałem za piecem, lecz
ojczym wziął mnie do pomocy przy robotach tkackich [...] starszego brata wziął
już na warsztat i kazał wyrabiać płótno21. Podobne wspomnienia przytacza
Słomka:
17

J. Landy-Tołowińska, H. Ligocki, H. Kasperowicz, Pamiętniki samouków, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1968, s. 193.
18
F. Kuraś, Przez ciernie żywota, Księgarnia A. Gmachowskiego, Częstochowa 1925, s. 6.
19
M. Dąbrowska, Pamiętniki młodzieży wiejskiej 1918–1939, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1969, s. 12.
20
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 22.
21
F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Warszawa 1987, s. 27.
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„Od czasu, jak przestałem pasać pomagałem w gospodarstwie, należało wtedy
do mnie jako wyrostka poganianie przy orce, włóczenie, radlenie, robota przy
sadzeniu, ogrzebywaniu i kopaniu ziemniaków, przy zbiorze siana i żniwie,
przy wywózce nawozu”22.

Zimą dzieci pomagały w łuskaniu fasoli, skubaniu pierza, szatkowaniu kapusty, dziewczęta najczęściej cerowały odzież. Codzienne obowiązki koncentrowały się wokół czynności związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb rodziny. Wykonywane były one zwykle z dużą starannością i odpowiedzialnością. Dzieciom, od wczesnych lat życia, wpajano zamiłowanie do pracy.

Sposób odżywiania
Jak pisał Franciszek Kotula większość ludzi wiodła życie „ciężkie, surowe,
pracowite, a mimo tego nie zawsze syte”23. Podstawę wyżywienia większości
mieszkańców Galicji stanowiły ziemniaki, barszcz z żytniej mąki oraz kapusta.
Na śniadania prawie niezmiennie jadano: barszcz zaprawiany mąką z mlekiem
na kwasie z kapusty, latem ze szczawiu lub gruszek i kluski z mlekiem lub ze
słoniną. Kwas, odlany z kiszonej kapusty, wykorzystywano do sporządzania
potrawy zwanej kwaśnicą. Barszcz lub kwaśnica często były spożywane przez
biedną ludność dwa razy dziennie, na śniadanie i kolację. Obiady to najczęściej
różne kasze, przeważnie z mlekiem, rzadziej ze słoniną, ziemniaki, kapusta,
groch, kluski z serem. Na kolację jadano różne zacierki na mleku, latem często
mleko z chlebem. Mięso należało do rzadkości24. Kiełbasy i mięso jadano przede
wszystkim na Święta Wielkanocne. Biedna ludność spożywała stosunkowo mało
chleba, w związku z tym dużym szacunkiem w domach obdarzano chleb, matka
przed rozpoczęciem bochna robiła znak krzyża, a okruch chleba, gdy upadł na
podłogę całowano z wielką czcią25. Rodziny, którym powodziło się lepiej, konsumowały więcej chleba, ale mięso pojawiało się na ich stołach również niezbyt
często, przeważnie w niedzielę. Konsumpcja mięsa była wyznacznikiem statusu
społecznego, stąd bywało, że kupujący nieśli je odkryte przez całe miasto, na
dłoni, aby wszyscy widzieli, że ich na nie stać. Kawa i herbata, jeżeli były używane, to tylko na wielkie święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc26. Ludność
wiejska często żywiła się zbieranymi w lasach grzybami i jagodami. Popularne

22

J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 24.
F. Kotula, Miasteczko na przykładzie Głogowa Małopolskiego i jego sąsiadów. Próba biografii,
Towarzystwo Naukowe, Rzeszów 1981, s. 23.
24
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. I, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
1984, s. 215–216.
25
J. Stryczek, Chłopskim piórem..., dz. cyt., s. 64.
26
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 43.
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były też ryby: karasie, liny i szczupaki, piskorze, które łowiono w stawach
i bagniskach. Za duży rarytas uznawano jajka, które:
„[...] były używane prawie tylko na święta wielkanocne albo dla chorych, albo
usmażyła ich gospodyni na przyjęcie gościa, np. księdza, gdy chodził po kolędzie, uważając to za najlepsze przyjęcie i uraczenie”27.

O sposobie odżywiania pisze Krajowa Rada Zdrowia w następujący sposób:
„Wieśniak ubogi, odziany odzieżą, nie chroniącą go w zimie od zimna, w lecie
od gorąca, w słotę od przemoknięcia, żywi się lichym chlebem, ziemniakami,
kapustą i barszczem, nie dającym mu sił, nie zwracającym mu ubytku białka,
spowodowanego ciężką pracą [...] za napój zwykły służy mu woda z potoku,
w którym pławi bydło, moczy konopie, woda deszczowa, zbierana w kadłubach lub woda zaskórna, zbierana w studzienkach zaledwie na 1 metr głębokich”28.

Ilość i jakość spożywanych pokarmów przez mieszkańców Galicji świadczy
o bardzo niskiej stopie życiowej, prawdopodobnie najniższej w Europie. Z danych liczbowych wynika ponadto, że w Galicji duża była konsumpcja alkoholu,
która nie wynagradzała w niczym braku zdrowego i odpowiedniego pożywienia,
wręcz przeciwnie, dodatkowo rujnowała zdrowie. Stryczek, pisze: „[...] pito przy
każdej sposobności [...] zdarzały się wypadki, że zadłużano się na wódkę, a później sprzedawano kawałek pola, oddawano długi pito dalej”29.
Podobnie jak dorośli, bardzo źle były odżywiane dzieci. Po urodzeniu karmiono je piersią do ok. półtora roku życia, ponadto dawano im do ssania tzw.
mojdę czyli gałganek lniany lub konopny, w którym zawinięte były ziemniaki,
kasza maczana w mleku lub barszczu. Mojdę dawano dziecku głównie podczas
nieobecności matki. Poza tym małe dzieci karmiono papkami z chleba, cukru,
masła, mąki30. Nieco starszym dzieciom kobiety dawały ten sam pokarm, który
same jadły (groch, kapustę, ziemniaki, kluski), przeżuwając go wcześniej
w ustach i studząc dmuchaniem, „[...] dzieci napychano ziemniakami i jałową
kapustą, wiele z nich nigdy nie widziało mleka, ani bułki”31.

27

Tamże, s. 41.
Sprawozdanie c. k. Krajowej Rady zdrowia o stosunkach zdrowotnych w Galicji za rok 1889,
Lwów 1890, s. 22.
29
J. Stryczek, Chłopskim piórem..., dz. cyt., s. 53.
30
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 119.
31
W. Witos, Moje wspomnienia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981, s. 39.
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Większe dzieci jadły to samo co dorośli. Dzieci karmione w ten sposób,
wychowywane w prymitywnych warunkach, często chorowały, ulegały kalectwu
i umierały.
Tabela 3. Śmiertelność dzieci do 5. roku życia w Galicji w latach 1900–1909 (w stosunku do ogółu zmarłych).
Table 3. Mortality of children under 5 years of age in Galicia between 1900 and
1909 (as compared to the total number of deaths).
Lata (Years)
Age of children

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1st month of life 14,6

14,5

13,2

13,3

13,3

12,8

13,9

13,9

13,8

12,4

1st year of life

36,6

34,2

34,6

33,3

32,7

33,8

33,6

33,2

32,2

32,8

5th year of life

54,3

52,4

54,9

53,1

50,6

51,3

52,3

50,1

58,3

51,4

Źródło: W. Momidłowski, O śmiertelności dzieci w Galicji i sposobach jej zwalczania, Drukarnia
Związkowa Kraków 1912.
Sourse: W. Momidłowski, O śmiertelności dzieci w Galicji i sposobach jej zwalczania, Drukarnia
Związkowa, Kraków 1912.

Tak więc odsetek śmiertelności dzieci do 5. roku życia, w latach 1900–1909
wynosił w Galicji średnio 50% ogółu zmarłych. Śmiercią dzieci nikt za bardzo
się nie przejmował. Śmierć dziecka chorowitego czy kalekiego przynosiła wręcz
ulgę dla rodziny. Mówiono, że dobrze się stało, bo „Pan Bóg zabrał do chwały
swojej”32 lub „Bóg dał Bóg wziął!”33.
W wielu rodzinach galicyjskich, szczególnie w okresie przednówka, brakowało pożywienia. Ludzie żywili się wówczas zgniłymi ziemniakami, otrębami,
pokrzywami, liśćmi młodych buraków i kapusty. W związku z tym ludziom nie
obce było uczucie głodu, wspominało o nim wielu pamiętnikarzy, przykładowo
Roman Turek pisał:
„[...] męką okropną jest głód, kiedy wiemy, że nie mamy nic do jedzenia ani
nie spodziewamy się, że zdobędziemy niedługo łyżką strawy lub okruch chleba. Przeżywałem wiele razy takie stany, dlatego doceniam je w zupełności”34.

W innym pamiętniku czytamy zaś:
„[...] w domu był wielki głód i nędza, raz na dzień się paliło i jakiejś kartoflanki matka nagotowała. Pamiętam, był u nas taki garnek duży ośmiolitrowy.
Dzieci stawały jak wojsko naokoło niego i każde płakało, że mało dostało. Dla
matki zawsze zabrakło. Czasem ojciec kupił kilogram kaszy lub kukurydzian32

Tamże.
R. Turek, Moja mama, ja i reszta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 136.
34
Tamże, s. 39.
33
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ki. Jak ze starszą siostrą poszłam na trzecią wioskę do mleczarni po chude
mleko, tośmy przyniosły cztery litry, to na kolację każde po troszku dostało.
O się człowiek nie najadł do syta, a troszkę głód zaspokoił”35.

Odżywianie ludności galicyjskich było najczęściej bardzo proste, mało
urozmaicone i nie wystarczało do zaspokojenia głodu. Zabieganie o zaspokojenie głodu stanowiło codzienną troskę ludności galicyjskiej.

Zdrowie i higiena
Powszechny był brak czystości i porządku w domach oraz obejściach gospodarskich. Stajnie znajdowały się zwykle blisko zabudowań mieszkalnych, gnojowniki przeważnie więc umieszczone były pod oknami, o miejscach ustępowych
nie było mowy, szło się – jak popularnie mówiono –„za stodołę”. Studnie należały
do rzadkości, a jeżeli nawet były, to płytkie, źle ocembrowane, wskutek czego
nieczystości z podwórza ściekały do studni, przyczyniając się do wybuchu licznych epidemii. Zjawisko to potęgował również brak czystej wody pitnej. Wodę
czerpano przeważnie z potoków i stawów, w których kąpano się, prano ubrania,
pojono bydło, moczono len i konopie oraz spuszczano nieczystości.
O higienę osobistą nie dbano wcale, jak wspomina Turek:
„[...] w kącie u drzwi izby stał średniej wielkości ceber. Do niego matka cedziła po ugotowaniu kartofle, kapustę, kluski, w nim myła naczynie, później
pomyjki te wynosiliśmy krowie [...] ceber z pomyjami służył nam wszystkim
do mycia. Ze względu na zepsucie smaku pomyj, nie wolno było jednak używać mydła. Krowa ani smaku, ani zapachu mydła nie znosi”36.

W innym miejscu dodaje:
„[...] wyciągaliśmy spod pierzyny róg płachty, na której spali rodzice i w nią
wycieraliśmy nasze umyte twarze [...] czasem matka podnosiła zwierzchnią
spódnicę, pozostawiając nam do dyspozycji tę pierwszą stykającą się bezpośrednio z koszulą [...] wycieraliśmy w nią nasze twarze”37.

Tylko niemowlęta kąpano dwa razy dziennie, gdyż sądzono, że podczas kąpieli dziecko rośnie. Do kąpieli wkładano leszczynę i różne zioła, aby dziecko
dzięki nim nabierało sił i zdrowo rosło. Wodę do kąpieli odgrzewano po kilka
razy, dlatego była czarna i cuchnąca. Głowę dziecka myto bardzo ostrożnie,
35

H. Ruszkiewicz, B. Wiloch (red.), Nowe pamiętniki chłopów, Wydawnictwo Książka i Wiedza,
Warszawa 1962, s. 46.
36
R. Turek, Moja mama..., dz. cyt., s. 47.
37
Tamże, s. 47–48.
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przez długi okres pozostawiano nie myte ciemiączko, dlatego: „[...] tworzyła się
na nim skorupa brudu, w czym się wszy lęgły, i co dopiero po roku, gdy ciemię
stwardniało, delikatnie zmywali lub sama ta skorupka odpadała”38.
Wielkim utrapieniem były wszy. Aby się ich pozbyć, skrapiano głowę okowitą, a na święta, zmywano głowę ługiem, ponadto głowy „łuskano”. Rozpowszechnianiu się wszawicy sprzyjało przykrywanie się wierzchnim, dziennym
ubraniem39. Opłakane warunki sanitarne oraz ubóstwo we wsiach galicyjskich
przyczyniały się do rozpowszechniania chorób i dużej śmiertelności ludności.
Wskazówki lekarskie o potrzebie należytego odżywiania nie mogły być realizowane z powodu braku odpowiedniego pożywienia. Recepta natomiast często
bywała wyrzucana, gdyż na zakup lekarstw nie było pieniędzy. Ciężkie warunki
pogarszały dodatkowo klęski żywiołowe: powodzie, posuchy i pożary oraz epidemie, w wyniku których wiele osób umierało.
Tabela 4. Śmiertelność ludności w Galicji w latach 1900–1909
Tabela 4. Mortality people in Galicja between 1900 and 1909
Lata (Years)
Rodzaj
choroby
(Type of
disease)

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

Błonica
(Diphtheria)

7216

6606

6025

6426

7168

6361

4931

3084

3520

3546

Krztusiec
(Pertussis)

9247

9110

12425 8375

6375

6657

9988

8047

6256

5864

Szkarlatyna
(Scarlet
fever)

8885

8180

10894 11013 7345

6143

8271

7003

10659 11207

Odra
(Measles)

2437

2091

10739 2895

3821

3155

5662

3129

3537

7650

Czerwonka
(Dysentery)

1800

1080

778

1698

670

1317

628

1299

434

1168

Cholera
(Cholera)

2746

2026

1526

3019

1864

3566

2318

2460

1989

2981

Razem
(Sum)

32331 29093 42387 33426 27243 27199 31790 25022 26395 32416

Źródło: W. Momidłowski, O śmiertelności..., dz. cyt., s. 11, Sprawozdania c. k. Krajowej Rady
Zdrowia o stosunkach zdrowotnych Galicji za lata 1900–1909.
Source: W. Momidłowski, O śmiertelności..., op. cit., s. 11, Sprawozdania c. k. Krajowej Rady
Zdrowia o stosunkach zdrowotnych Galicji za lata 1900–1909.

38
39

J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 120.
Tamże, s. 127.
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Szybkie rozprzestrzenianie się epidemii wynikało nie tylko ze złych warunków sanitarno-higienicznych, ale również z braku odpowiedniej opieki lekarskiej i niskiego poziomu świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia.
Bywało, że w przypadku wybuchu epidemii, lekarze byli bezsilni. Przede
wszystkim istniał zakaz przewożenia chorych na choroby zakaźne do szpitali,
a w domach, z powodu ciasnoty, niemożliwe było odizolowanie chorego od
zdrowych. Często więc działanie lekarzy ograniczało się do sporządzenia protokołu o wystąpieniu choroby zakaźnej i poinformowaniu starostwa, że w danej
miejscowości panuje epidemia. Rozprzestrzenianiu chorób sprzyjały ponadto
zwyczaje ludowe. Znane były przypadki urządzania styp w domach, gdzie ktoś
umarł na chorobę zakaźną, powszechny był też handel odzieżą i bielizną po
zmarłych.
Jak wynika z wielu pamiętników, w Galicji powszechny był brak „zaufania”
do lekarzy, a w przypadku chorób, korzystano z pomocy znachorów. Witos
stwierdza, iż chorzy obawiali się, że lekarze trują40. Z kolei Słomka pisze:
„Jak kto zachorował, to do ostatka omijał doktora, a chodził do znachorów,
których nie brak było wtedy po wsiach, a którzy nie leczyli, tylko zażegnywali
[...] Jeżeli do chorego na wsi przyszedł kiedy lekarz, to zamiast lekarstwa
z apteki kazał najczęściej uwarzyć ziela, lub zalecał pijawki, bańki albo
upuszczanie krwi”41.

Na wszystkie choroby stosowano te same lekarstwa, były to:
„[...] zaklęcie, zażegnanie, woda z plebejskiej studzienki, kwiat lipowy, rozparzony owies, świeży chleb, gorąca kąpiel, sucha lub mokra gorąca cegła przykładana do boku albo też pod nogi, smarowanie spirytusem lub też gorącą
śmietaną: brzucha, piersi i nóg”42.

Czasami stosowano też inne metody, jak wspominał Pigoń:
„[...] znachorka zwalczając chorobę [...] wysmarowała mnię po całym ciele
i potem golca wsunęła na desce do pieca, z którego niedawno wyjęto chleb.
Gorąco tam było wściekle, a mnie tylko czubek głowy wystawał z czeluści.
Niedługo wytrzymałem ten zabieg leczniczy. Narobiłem wrzasku na cały dom,
toż to matka się zlitowała i wyciągnęła mnię z tej piekarni”43.

Choroby i wynikające z niej śmiertelność to kolejna troska i zagrożenie dla
funkcjonowania galicyjskich rodzin.
40

W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 127.
J. Słomka, Pamiętniki włościanina..., dz. cyt., s. 129.
42
W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 128.
43
S. Pigoń, Z Komborni w świat, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 135.
41

296

Elżbieta DOLATA

Wychowywanie i edukacja dzieci
Rodzina chłopska z reguły była wielopokoleniowa. Z uwagi na to, że prokreacja stanowiła jedną z podstawowych jej funkcji, posiadanie licznego potomstwa miało ogromne znaczenie i było wręcz uważane za dowód Bożego błogosławieństwa. Świadectwem udanego życia rodzinnego było „[...] odrobione gospodarstwo, utrzymany dom i co najmniej jedno dziecko na każdy rok”44.
W rodzinach rodziło się więc zwykle po kilka lub kilkanaścioro dzieci, w jednym
z pamiętników czytamy: moi rodzice mieli czternaście dzieci, z tego żyło tylko
dziesięć45. Przyrost naturalny w Galicji po 1900 roku wynosił ok. 16–18,5%46.
Głową rodziny był ojciec, który wymagał bezwzględnego posłuszeństwa od
wszystkich członków rodziny oraz podejmował decyzje co do dalszych losów
dzieci (edukacja, ożenek, zamążpójście). Dzieci, nawet dorastające, musiały
podporządkować się woli ojca, który „[...] za każde uchybienie wysmarował
rzemiennym pasem, albo kawałkiem kija, jaki miał pod ręką”47. Do powinności
dzieci należało okazywanie rodzicom należytej czci, miłości, wdzięczności,
szacunku i posłuszeństwa. W związku z tym do rodziców zwracano się zawsze
z pokorą, nie do pomyślenia było sprzeczanie się z nimi. W przypadku nieposłuszeństwa używana była ojcowska rózga albo matczyna „poplata”48.
Rodzice na ogół mało czasu spędzali ze swoimi dziećmi. Zajęci pracą w gospodarstwie zwykle ograniczali się do podstawowych czynności opiekuńczych.
Jak tylko dziecko zaczęło samo chodzić, „[...] to z drugimi dziećmi szło się
z dala bawić od chałupy, ażeby nie widzieć matki, bo o nią płakało”49. Paromiesięczne dzieci matki brały zwykle ze sobą w pole, a w razie niepogody zostawiały je w domu, najczęściej bez żadnej opieki. Jak pisał Witos bywało, że
dziecko „[...] krzyczało póki mogło, zmęczone zasnęło albo płakało dalej, wydając słaby, ledwo dosłyszalny, miauczący głos”50. W opiece nad małymi
dziećmi uczestniczyło starsze rodzeństwo, a gdy dziecko podrosło, wychowywało się wśród rówieśników. Wychowanie dzieci polegało przede wszystkim na
dużej karności. Świadek owych czasów stwierdza: „[...] rodzice nasi nie mieli
czasu nas wychowywać słowami i przykładem. Głównym wychowawcą był kij,
straszenie nas różnemi strachami i opryskliwe słowa”51.
44

W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 38.
W. Gawron, Wspomnienia z Limanowszczyzny, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
1986, s. 8.
46
F. Bujak, Galicya, t. 1, H. Altenberg, Lwów 1908, s. 24.
47
W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 40.
48
Tamże, s. 39.
49
W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki..., dz. cyt., s. 66.
50
W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 39.
51
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. IV, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
1938, s. 17.
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Mimo surowego wychowania, dzieci doświadczały rodzicielskich uczuć.
Pamiętnikarz pisze: „[...] chociaż nam matka nie dawała żadnych zabawek, ale
natomiast obdarzała nas wielką miłością macierzyńską”52.
Na wsi galicyjskiej nie było „mody” na kształcenie dzieci. Istniało przekonanie, że wykształcenie jest zagwarantowane wyższym stanom, a dla wiejskich
dzieci stanowi stratę czasu. W jednym z pamiętników czytamy „[...] nie warto
dużo dziecka uczyć, bo to niepotrzebne chłopu na wsi, bo to i tak chleba nie da
oraz: kto się zno na piśmie, to się piersy do piekła dociśnie”53.
Często uważano wręcz, że nauka może być zagrożeniem dla zdrowia, gdyż
można „zajść w głowę”54. Rodzice poza tym niechętnie zapisywali dzieci do
szkół, nie chcąc pozbyć się wyręczania w domu, a głównie przy pasaniu bydła55.
W wielu wsiach szkół nie było wcale, a ludność wiejska nie odczuwała potrzeby
edukacji, „szkołę uważali za wielki niepotrzebny ciężar i bronili się przed nią”56.
W związku z tym, rozwój szkolnictwa ludowego w Galicji następował bardzo
wolno, na początku XX wieku na jedną szkołę elementarną przypadało 1 400
mieszkańców. Ponadto najliczniej występowały, najniżej zorganizowane szkoły
jednoklasowe. Nauka w wiejskich szkołach ludowych odbywała się przeważnie
tylko porą zimową, od św. Michała do św. Wojciecha „[...] zaczynała się w jesieni, gdy bydło przestało chodzić na pastwisko, a kończyła na wiosnę, skoro
bydło zaczęli wyganiać i dzieci zaczęły pasać”57.
Nauka obejmowała podstawowe umiejętności, tj. czytanie, pisanie, rachunki
i śpiew, dziewczynki były ponadto uczone robót ręcznych. Dzieci najpierw
uczyły się alfabetu, potem składania liter w sylaby tzw. ślabizowania, w końcu
czytania i pisania. Do nauki służyły małe książeczki tzw. proszówki oraz elementarz, pisanie odbywało się na glinianych tabliczkach58. Elementem edukacji
dziecięcej było przygotowanie do spowiedzi i komunii św. prowadzone przez
proboszcza. Jak zauważał Witos: „[...] bardzo wielu z nich nigdy się niczego nie
nauczyło, a tylko wynosiło z tej nauki mocno nadwyrężone uszy, które proboszcz codziennie naciągał”59.

52

Tamże, t. IV, s. 63.
J. Landy-Tołwińska, H. Ligocki, H. Kasperowicz, Pamiętniki samouków, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1968, s. 257.
54
W. Kunysz, Wścibski i Wrazicki..., dz. cyt., s. 38.
55
F. Kuraś, Przez ciernie..., dz. cyt., s. 40.
56
W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 96.
57
Tamże, s. 23.
58
Tamże.
59
W. Witos, Moje wspomnienia..., dz. cyt., s. 39.
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Tabela 5. Liczba publicznych szkół ludowych w Galicji w roku 1909
Table 5. Number of public common schools in Galicia in 1909
Typ szkoły ludowej (Type of the public common school)

Liczba szkół
(Number of schools)

Wydziałowe (departmental)

86

pospolite 6-klasowe (common 6-grades school)

53

pospolite 5-klasowe (common 5-grades school)

127

pospolite 4-klasowe (common 4-grades school)

337

pospolite 3-klasowe (common 3-grades school)

20

pospolite 2-klasowe (common 2-grades school)

1 204

pospolite 1-klasowe (common 1-grade school)

3 351

Źródło: B. Baranowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju od 1868 do 1909, z uwzględnieniem stosunków higienicznych, „Rodzina i Szkoła” 1910, nr 17 i 18, s. 258.
Source: B. Baranowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju od 1868 do 1909, z uwzględnieniem stosunków higienicznych, „Rodzina i Szkoła” 1910, no. 17 i 18, p. 258.

Dzieci wiejskie miały utrudniony dostęp do edukacji, najczęściej pobierały
naukę w najniżej zorganizowanych szkołach ludowych. Nielicznym, z zamożniejszych rodzin udawało się kontynuować kształcenie w szkołach wyższego
szczebla. Rodzice nie widzieli najczęściej konieczności dalszego kształcenia
dzieci. W jednym z pamiętników autor wspomina o rozmowie z ojcem po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. Podczas rozmowy ojciec stwierdził:
„[...] to ci wystarczy – panem i tak nie będziesz, boś zapisany do dziadowskiej
książki, a ja nie umiem czytać ni pisać i żyję i pieniądze potrafię liczyć, bylebym dużo miał”60.

W innym pamiętniku zaś czytamy:
„Gdym wspomniał rodzicom, ażeby mnie posłali do wyższej szkoły, śmieli się
ze mnie, mówiąc, że poszlą mnie na drugi rok torfu kopać, gnoju wozić itp.,
a i w tym roku będzie jeszcze dosyć roboty, to będzie dla mnie dobra szkoła”61.

Często przeszkodą w kontynuowaniu nauki były również kwestie finansowe. Zdarzało się bowiem, że gimnazjum znajdowało się na terenie innego powiatu i nauka wiązała się z koniecznością zamieszkania na stancji, a zatem ponoszenia dodatkowych kosztów. Najczęściej opłata za mieszkanie i wyżywienie
przekraczała możliwości finansowe większości wiejskich rodzin galicyjskich.

60
61

J. Landy-Tołwińska, H. Ligocki, H. Kasperowicz, Młode pokolenie..., dz. cyt., s. 289.
J. Chałasiński, Młode pokolenie..., dz. cyt., t. IV, s. 45.
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Podobnie kształcenie w zawodach rękodzielniczych było ograniczone, bo również funkcjonowało tylko w większych miastach galicyjskich.
Mimo utrudnień wiele dzieci pragnęło się uczyć i bywało, że umiejętności
czytania i pisania zdobywały samodzielnie. Jak pisze jeden z samouków, który
uczył się pomagając ogrodnikowi na dworze:
„[...] zbierałem torebki z nasion, kwiatów i warzyw, chowałem do kieszeni
starannie i pomału w wolnej chwili od pracy zacząłem składać i odczytywać
nazwy nasion [...] Z pisaniem szło mi ciężej, ale uczyłem się pisać sam. Podglądałem, jak kto pisze, żeby zobaczyć, jakie litery kto stawia i próbowałem je
pisać zawzięcie”62.

Uczęszczanie do szkoły nie zwalniało dzieci z pomagania w gospodarstwie,
dlatego też te, które uczęszczały do szkoły, po powrocie z niej angażowano
w prace gospodarskie. O odrabianiu lekcji w domu nie było mowy. Stąd efekty
edukacji były często mizerne. W związku z tym, wśród ludności panował duży
analfabetyzm, w 1900 roku aż 46,2% mieszkańców Galicji nie umiało czytać ani
pisać63. Ponadto w domach chłopskich nie było żadnych książek. Wieśniacy
przechowywali tylko różne druki, np. testamenty, arkusze gruntowe, książeczki
podatkowe, wezwania z urzędu itp., a ponieważ nie potrafiono rozróżnić dokumentów ważnych od nieważnych, przechowywano zarówno jedne, jak i drugie.
Zwykle z dużą starannością, na dnie skrzyni64.
Ze względu na dużą pobożność zwracano uwagę na wychowanie religijne
dzieci, które polegało na nauczaniu pacierza, prawd wiary, modlitw porannych
i wieczornych oraz godzinek. Do obowiązkowych, codziennych czynności całej
rodziny należała modlitwa i udział w nabożeństwie. Często brano też udział
w różnych nabożeństwach, pielgrzymkach i odpustach. Opiece Boga powierzano
całe rodziny i dobytek. O tradycyjnych uroczystościach odpustowych w Leżajsku pisał Słomka65.
W rodzinach bardzo ściśle przestrzegano różnych praktyk religijnych. Stryczek wspomina:
„[...] posty były tak zachowywane, że cały rok w piątki i soboty nawet mleka
nie wolno było jeść, a gdy nadszedł czas Wielkiego Postu, od środy popielcowej do Wielkiej Niedzieli, nabiału przez cały czas zupełnie nie używali,
a strawę maścili tyko olejem [...] kogo by zaś dojrzeli, że w dni postne jadł
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z nabiałem albo co gorsza z mięsem, ten był wytykany palcami jako heretyk
był znienawidzony”66.

Ponadto, zgodnie z wyznawaną wiarą katolicką, istnienie każdej rodziny
powinno być potwierdzone sakramentem ślubu. Związki niesakramentalne nie
były uznawane, a ci co w nich funkcjonowali traktowani byli z pogardą. Pigoń
pisze:
„[...] był we wsi jeden taki dom, w którym mieszkał gospodarz, co żył z kobietą «na wiarę». Czuł się on właściwie wyłączony poza społeczność gromadzką. Ksiądz po Kolędzie omijał go, do znaczenia w gminie nie miał dostępu, sąsiedzi strzegli się zażyłości z nim, a my dzieci czyniąc zadość opinii moralnej, omijaliśmy z daleka dom ten niby zapowietrzony”67.

Wychowaniu towarzyszyło też przekazywanie wartości patriotycznych. Jeden z autorów pamiętnika wspomina:
„Pamiętam, jak matka opowiadała nam o Polsce, że kiedyś była wielka i bogata, ale, że ją źli wrogowie ją rozebrali; i uczyła nas śpiewać «Boże Ojcze»
i słowa «my w niewoli, my w niewoli» tłumaczyła, że jesteśmy w niewoli pod
Austrią, a inni pod zaborem Moskali i Prus”68.

Takie zachowania przyczyniały się do przekazywania wiedzy historycznej,
wpajania patriotyzmu i utrwalania wartości narodowych.

Świętowanie w rodzinach galicyjskich
Źródłem radości w rodzinach galicyjskich były obchodzone obrzędy i pielęgnowane zwyczaje. Obchodzono je z niezwykłą starannością, starając się nie
pominąć najmniejszego elementu. W związku z tym, zgodnie z tradycją, świętowano narodziny dzieci i ich chrzest, urządzano obrzędy weselne, uroczyście
obchodzono tzw. wprowadziny do nowego gospodarstwa, wyprawiano pochówki zmarłym. Uroczyście świętowano też Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne
święta kościelne.
Przykładowo obrzęd chrztu był „liturgią ubezpieczającą”, chronił nowo narodzone dziecko od grożącego niebezpieczeństwa. Chrzest miał więc zatwierdzony przebieg. Poprzedzały go modlitwy, zaklinania oraz namaszczanie świętymi olejami. Po wypełnieniu głównego obrzędu orszak chrzestny obchodził
z zapalonymi świecami ołtarz główny, na którym jeżeli to był chłopiec, matka
66
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chrzestna kładła na moment na ołtarzu, aby w przyszłości został księdzem. Po
chrzcie ojciec z kumami szedł do karczmy, w której czas pobytu uzależniony był
od ilości wypitego alkoholu. Picie alkoholu miało zapewnić dziecku pomyślność
w przyszłości. Do obowiązków kumów należało dostarczenie placka, chleba
i koniecznie wódki, bez której chrzciny nie mogły się obyć. Podarunkiem, który
zapewniał, że dziecko nie będzie w przyszłości niszczyć ubrań była chusta
i prześcieradło. Organizowane przyjęcie było bardziej lub mniej huczne, mogło
odbywać się z muzyką69.
Z kolei obrzęd weselny składał się z szeregu zwyczajów. Rozpoczynał się
od wysłania przez mężczyznę, który chciał się żenić, poselstwa do upatrzonej
dziewczyny. Ściśle określony był czas i miejsce. Rolę posłańca pełnił zazwyczaj
najbliższy przyjaciel pana młodego, który na weselu zostawał starszym drużbą.
Zadaniem poselstwa było zgromadzenie informacji na temat przychylności, lub
jej braku, wybranej panny i jej rodziny. W kolejnym dniu, w domu panny młodej odbywały się zmówiny (osłęby). Na zmówinach targowano się o majątek,
często podczas ustaleń dochodziło do kłótni i awantur. Po sięgnięciu porozumienia w najbliższą sobotę młodzi udawali się do kościoła „na pacierze”, pan młody
opłacał zapowiedzi, które trwały trzy tygodnie. Potem następowało przedweselne, które obejmowało zaproszenie gości przez pana młodego i drużkę, przygotowywanie alkoholu, przez pana młodego, przygotowywanie obiadu niedzielnego przez matkę panny młodej. Panna młoda robiła wiechę. Śluby odbywały się
najczęściej we wtorki lub środy, a w poniedziałek w domu u pana młodego odbywały się tzw. dobranoce (odgrywany). Zabawa trwała całą noc. W dniu ślubu
młodzi ubierali strój weselny, przed wyjazdem do kościoła prosili rodziców
o błogosławieństwo, klękając przed nimi. Jadąc do kościoła wozami śpiewano
przyśpiewki. Pannę młodą do ołtarza prowadził starszy drużba, a młodego drużka Rękowa. W drodze powrotnej młodzi jechali razem, radosny nastrój podkreślały różne zachowania: wyścigi wozów, częstowanie słodkościami. W domu
matka panny młodej witała nowożeńców chlebem i solą. Następnie spożywano
śniadanie (biała kawa, bułki, masło, ser, kiszka i dużo alkoholu). Około północy
był obiad, a po nim tzw. biały wieniec, czyli wykupywania panny młodej przez
męża i gości. Wszystkiemu towarzyszyły zabawy i tańce. Kolejno odbywały się
oczepiny. Wnoszono też kołacz, który wykupywała Staszka. Potem były pokładziny, czyli układanie państwa młodych do snu przez swaszkę i drużki. W kolejnym dniu był wywód, na który udawała się panna młoda ze starościną ofiarując Matce Bożej swe dziewictwo. W niedzielę odbywały się poprawiny, a następnie przenosiny. Panna młoda dziękowała rodzicom za wychowanie, żegnała
się z nimi i odjeżdżała do męża. Towarzyszyli jej goście weselni. Widocznym
znakiem, że w danej chałupie odbywało się wesele była tzw. wiecha, którą mło69
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dzi mężczyźni umieszczali na dachu70. Tradycyjne wesele w swojej miejscowości Kraczkowej, opisuje w interesujący sposób Kunysz71.
Inne obrzędy opisywane w pamiętnikach to tzw. zakładziny domu. Pigoń
wspomina: „[...] skoro zacięto w belkach pierwsze węgły spraszał sąsiadów
i przyjaciół na poczęstunek. Ucztę poprzedzała część obrzędowa: w węgły
wkładano krzyżyki, kawałki świecy paschalnej, monety, kropiono wodą święconą – wszystko dla sprowadzenia błogosławieństwa Bożego. Potem przyjmowano
gości wódką i kołaczem”72.
Ważne w życiu każdej rodziny były też Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Ich magię opisują niemal wszyscy pamiętnikarze. Stanowiły wyjątkowe przeżycie, kojarzyły się bowiem najczęściej z lepszym, niż zwykle jedzeniem oraz beztroską zabawą, „[...] na święta wszystkie gospodynie bogatsze czy
najbiedniejsze, starały się coś przygotować, napiec”73.
Inne, obchodzone uroczystości to dożynki, kiermasze, jarmarki. Stryczek
pisze:
„[...] bogactwo wrażeń było nie do zapomnienia. Istne góry najrozmaitszych
towarów [...] żonglerzy, magicy, którzy wykonywali różne sztuczki i zabawiali widzów [...] w rogu rynku stał człowiek przy szafce, podobnej do szatkownicy – kręcił w koło korbą, z szafki wydobywały się niesłyszane dotąd tony przepięknego walczyka, za chwilę oberka. Gromada młodych ludzi otaczała go wokół. [...] przestał kręcić korbą i krzyczał: losy, losy, po dwa centy,
losy!”74

Przekaz pamiętnikarzy, przekonuje, że udział w takich uroczystościach był
niezwykłym przeżyciem oraz dostarczał wielu emocji i wrażeń. Radości dostarczały ponadto zabawy i potańcówki, które odbywały się w karczmach. Zresztą
sama karczma była ważnym obiektem w każdej wsi. To właśnie w karczmie
załatwiano różne interesy, jak kupno pola, krów, koni, bo na miejscu można było
wypić «litkup». W karczmie ubijano zgody na związki małżeńskie, w karczmach
przebaczano sobie winy, w karczmie robiono zapisy majątkowe. Karczma była
alfą i omegą życia chłopskiego na wsi”75.
Z kolei dzieci urozmaicały sobie czas różnymi zabawami podczas pasania
bydła, gęsi czy trzody. Z analizy pamiętników wynika, że do najbardziej ulubionych należały: ciuciubabka, jazda końmi, zaganianie świń, zabawa w gąski,
wójta itp. Zasady tych zabaw zwykle dzieci obmyślały samodzielnie. Często
70
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podczas zabaw na pastwisku dzieci urządzały „wesela”, gdzie na podobieństwo
prawdziwych wesel tańczono i śpiewano. Bawiły się też w „szkołę”, „jarmark’,
dom”76. W lecie ulubione były ponadto kąpiele w rzece, dzieci tarzały się przy
okazji w piasku lub błocie. Ulubioną zabawą pastuchów były wyścigi na koniach77. Dość popularne wśród dzieci były też zabawy sprawnościowe: „stawanie dęba, chodzenie na rękach, skakanie przez przeszkodę, rów, dźwiganie ciężarów, bieganie”78. Chłopcy lubili ponadto mocowanie się, podczas którego
formowały się drużyny i kibicowały zawodnikom oraz zabawę w wojsko, do
której wycinali z drewna różnego rodzaju „broń”: łuki, dzidy, pistolety. Ulubioną zabawą chłopców było też buszowanie po drzewach. Za popularną zabawę
dziecięcą uznać można bieganie i brodzenie po wodach i błocie. Małe dzieci
lubiły się też huśtać na przywiązanych do drzew huśtawkach79. Rozrywką dla
dzieci były wiejskie uroczystości: chrzciny, wesela, dożynki, jarmarki, w których uwielbiały brać udział80.
Zimą, najczęstszym miejscem zabaw, dziecięcym „królestwem” był zapiecek. W pamiętniku Turka czytamy:
„[...] wspominam o tym piecu, ponieważ utkwił mi w pamięci najbardziej
z mojej najwcześniejszej młodości, jako mój osobisty apartament: mieszkanie,
sypialnia, pokój do zabaw i przyjęć, Tu przyjmowałem wizyty moich rówieśników i rówieśnic. Panowałem nad nim niepodzielnie niczym dziedzic na
folwarku. Na szerokim murku, łączącym piec z szeroką nalepą, miałem poukładane zabawki: kawałki szkła, skorupy potłuczonych naczyń glinianych,
różne pokręcone patyczki, drewienka itd. Gdzie się dało, ponaklejałem ściany
różnymi obrazkami, wyciętymi ze starych książek”81.

Zabawy urozmaicały całe dziecięce życie, pamiętnikarze pisali o tych chwilach, jako o najwspanialszych momentach dzieciństwa. Z kolei obchodzone obrzędy i uroczystości pozwalały ludności oderwać się od codziennych trosk, a jednocześnie przyczyniły się do zachowania tradycyjnych obyczajów i wartości.

Zakończenie
Naszkicowany, na podstawie wspomnień, obraz życia galicyjskich rodzin
rysuje się dość ponuro i smutno. Każda rodzina doświadczała wielu trosk, wynikających najczęściej z niedostatku, nadmiaru obowiązków domowych, złego
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stanu zdrowia. Jednak obok nich, jak wspominają pamiętnikarze, pojawiały się
chwile radosne, związane np. ze świętowaniem, tradycyjnymi obrzędami, obyczajami i zabawami. Dzięki tym wydarzeniom rodziny galicyjskie były w stanie
podołać codziennym obowiązkom i pokonywać troski. Jednocześnie pielęgnowane zwyczaje i obrzędy przyczyniły się do zachowania tradycji i utrzymania
narodowej tożsamości.
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Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej
połowie XIX wieku
Founding a Family in Czech Society in the First Half
of the 19th Century

Streszczenie
W omawianym okresie w krajach czeskich rodzina składała się zwykle z 5–7 osób.
Tworzyli ją ojciec, matka i dzieci. Założenie rodziny było uwarunkowane zgodą przedstawiciela władzy zwierzchniej (na wsi) i magistratu (w miastach). Również po zniesieniu pańszczyzny w monarchii habsburskiej (1781 r.) w parafiach katolickich wymagano
od urzędów zwierzchnich tzw. potwierdzenia o niekaralności, natomiast u osób poniżej
24. roku życia (wiek umownej dorosłości) do zawarcia małżeństwa konieczna była także zgoda opiekunów prawnych (rodziców). Partnera wybierali rodzice, kierując się
głównie posiadanym przez niego majątkiem i zajmowaną pozycją społeczną. Ślub zawierały zwykle osoby pochodzące nie tylko z tej samej warstwy społecznej, ale też z tej
samej miejscowości lub bliskiej okolicy. Prawo nie regulowało dolnej granicy wieku,
koniecznej do zawarcia małżeństwa, jednak kawaler liczący mniej niż 20 lat należał do
rzadkości, natomiast panien poniżej 20. roku życia było około 1/5.
Rodzina stanowiła małą grupę społeczną tworzoną jednostkami połączonymi więzami
małżeństwa, pokrewieństwa lub adopcji. Była rozumiana jako instytucja najwyższej wartości. Jej nienaruszalność gwarantowało wiele przepisów oraz tradycja. W pierwszej po∗

e-mail: capka@ped.muni.cz
Wydział Pedagogiczny, Universytet Masaryka, Poříčí 945/9, Brno 603 00, Czechy.
∗∗
e-mail: vaculik@ped.muni.cz
Wydział Pedagogiczny, Universytet Masaryka, Poříčí 945/9, Brno 603 00, Czechy.

František ČAPKA, Jaroslav VACULÍK

308

łowie XIX wieku kobiety wychodziły za mąż najczęściej w wieku 20–25 lat, a mężczyźni w wieku 25–30 lat. W miastach mężczyźni żenili się mając nawet około 50 lat
lub więcej. W rodzinach mieszczańskich podnosił się także wiek narzeczonych, podobnie jako okres trwania narzeczeństwa. Dotyczyło to zwłaszcza urzędników; w ich przypadku założenie rodziny było uzależnione od osiągnięcia określonej pozycji. Ponadto,
zgodnie z dekretem cesarskim z 1800 roku, każdy urzędnik państwowy lub miejski musiał posiadać zgodę swojego przełożonego, o ile jego pensja nie osiągnęła pewnego
pułapu finansowego. W przypadku żandarmerii, żołnierzy, straży finansowej i nauczycieli pozwolenie na ślub było związane ze zdobyciem pewnej pozycji służbowej. Na
Morawach, w porównaniu z Czechami, wcześniej zawierano związki małżeńskie.
Około 1/10 ludności w krajach czeskich była stanu wolnego. Biorąc pod uwagę kobiety chodziło o służące, córki mniej zamożnych rzemieślników, urzędników lub panny
pochodzące z zubożałych rodzin szlacheckich, które nie posiadały wystarczająco wysokiego posagu. W pierwszej połowie XIX wieku, przede wszystkim w miastach, zwiększała się liczba tzw. ślubów odroczonych. Mamy tu na myśli związki małżeńskie zawierane dopiero wówczas, kiedy para partnerów miała już kilka nieślubnych dzieci;
było to szczególnie widoczne w obszarach przygranicznych zamieszkałych przez ludność niemiecką.
Słowa kluczowe: rodzina, ślub, małżeństwo, wesele, rodzice, pozycja społeczna, posag, matka, dzieci.

Abstract
In the period in question, the family in the Czech Lands was usually comprised of
between five and seven members – father, mother and children. Founding a family was
subject to the agreement of the lord of the manor (in the countryside) or the municipal
authority (in the town). „Confirmation of probity” was requested from the seigniorial
authorities in Catholic parishes even after the abolition of serfdom in the Habsburg
monarchy (1781), while the approval of the couple’s legal representatives (parents) was
also required in the case of the marriage of people younger than twenty-four (the age of
maturity). Partners were chosen by parents according to their property and social
standing. People to be married were generally not only from the same social class, but
also from the same place or nearby in the surrounding area. No lower age limit for marriage was stipulated by the law, though grooms younger than twenty were the exception, while around a fifth of brides were younger than twenty.
The family represented a small social group comprised of individuals joined by
marriage, consanguinity or adoption. It was seen as an institution to which the greatest
regard was given. Its integrity was protected by a number of laws and traditions. In the
first half of the nineteenth century, women usually got married between the ages of
twenty and twenty-five, and men between the ages of twenty-five and thirty. The upper
age limit, however, approached a figure of as much as fifty, or even exceeded it, for
men living in towns. The age of brides was also higher in town families, among which
couples being engaged for many years was also not unusual. This was particularly
common among clerical workers, who had to attain a certain standing in order to be
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able to found a family. What’s more, according to the imperial decree of 1800, every
state or municipal official needed the agreement of his superior if his pay had not
reached a certain financial „ceiling”. A marriage licence was also conditional to the attainment of a certain service position for policemen, soldiers, financial guards and
teachers. People entered into marriage earlier in Moravia than in Bohemia.
Around ten percent of the population of the Czech Lands remained unmarried. As
far as women were concerned, these were maids and the daughters of less affluent
tradesmen, clerical workers or poor aristocratic families that did not have a sufficiently
large dowry. In the first half of the nineteenth century, there was an increasing number
of „deferred weddings”, particularly in the towns, when a couple became married only
when they already had a number of illegitimate children; this was particularly evident
in the border areas inhabited by a German population.
Keywords: family, marriage, wedding, parents, social standing, dowry, mother, children.

Jeden z najwybitniejszych amerykańskich antropologów XX wieku, profesor na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku Robert Francis Murphy,
w swojej pracy Cultural and social anthropology pisze, że małżeństwo:
„[...] jest jedną z wielu sprytnie zastawionych przez społeczeństwo pułapek.
Kobieta (czy w przypadku poligynii kobiety) na całe życie dobrowolnie oddaje się w poddaństwo swojemu mężowi (lub mężom). Dla niego będzie gotować i sprzątać. Będzie zaspokajać seksualnie męża, kiedy tylko on będzie
mieć na to ochotę, będzie rodzić i wychowywać jego dzieci. Jeśli chodzi
o mężczyznę, to wymaga się od niego, aby swoje zachcianki seksualne ograniczył tylko do swojej żony (czy też żon) lub też, by ukrywał przed małżonką
swoją zdradę, aby dzielił z nią życie i żywił jej dzieci... Obie strony doznają
ogromnego ograniczenia swojej niezależności i samodzielności; ponadto od
daty zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa. Przyjście na świat
dzieci jeszcze bardziej zwiększa wspólne brzemię, które razem dźwigają.
W tym procesie nie ma nic naturalnego i cała instytucja małżeństwa jest
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Jednak dla całej ludzkości małżeństwo
stało się na tyle ważną i oczywistą częścią życia, że w odniesieniu do tej instytucji ludzie z rzadka wyrażali swoje wątpliwości”1.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób powyższa charakterystyka znajdowała
odzwierciedlenie w życiu czeskiej rodziny w pierwszej połowie XIX wieku.
Właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku formował się nowy ideał „buierjskiej
rodziny” jako rdzenia społeczeństwa obywatelskiego i małżeństwa, przy czym
rodzina znalazła się w centrum uwagi prawników oraz ustawodawców. Ulegał
1

R.F. Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Vydavatel SLON, Praha 1999, s. 71.
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również zmianie stosunek wobec niektórych zjawisk naruszających dotychczasowy porządek obowiązujący w rodzinie, na który stopniowo zaczęto spoglądać
z pogardą i niechęcią. Podstawą nowego prawa rodzinnego stało się prawo małżeńskie (Ehepatent) z 16 stycznia 1783 r., które weszło do kodeksu cywilnego
wydanego przez Józefa II w tym samym roku. Zgodnie z tym prawem mąż pozostawał głową rodziny, decydował o miejscu pobytu rodziny, ale już nie miał
prawa do karania żony; małżeństwo jest tu rozumiane jako „umowa obywatelska”2.
Założenie rodziny w tych latach było uzależnione od zgody władzy
zwierzchniej (na wsi) lub magistratu (w miastach), ewentualnie innych urzędów.
Prawne formy zawierania małżeństwa przez katolików wprowadził już Sobór
Trydencki, przyjmujący w roku 1563 zbiór tekstów, z których najważniejszy był
De reformatione matrimonii. Zgodnie z ustaleniami małżeństwo było swego
rodzaju związkiem mężczyzny i kobiety, świętością. Miało mieć charakter monogamiczny, nierozerwalny, natomiast organem kompetentnym w sprawach
małżeństwa miał być jedynie Kościół. Wprowadzony w monarchii habsburskiej
(czyli również w krajach czeskich) tzw. patent tolerancyjny (z 1 listopada 1781 r.)
odebrał wprawdzie władzom zwierzchnim prawo decydowania w tych sprawach,
ale w praktyce na plebaniach nadal wymagano tzw. potwierdzenia o niekaralności, które wydawały urzędy zwierzchnie. Dopiero po zniesieniu poddaństwa
w 1848 roku, zniesiono konieczność posiadania wspomnianego zezwolenia na
ślub. W latach 1849–1855 znajdowało się ono w kompetencjach samorządu
gminnego, a w latach 1856–1868 urzędu powiatowego; od 1869 roku do zawarcia ślubu nie wymagano żadnego zaświadczenia. Jednocześnie patent tolerancyjny z 1781 roku zrównywał w prawach katolików i ewangelików oraz dopuszczał, potępiane do tego czasu, śluby katolików z ewangelikami. Rok później
zniesiono nawet konieczność zaręczyn, które uznawało prawo katolickie.
W przypadku osób poniżej 24. roku życia do zawarcia ślubu konieczna była
także zgoda opiekunów prawnych. Zgodnie z Powszechną Księgą Ustaw Cywilnych z 1811 roku (Allgemaines bürgerliches Gesetzbuch) wiek 24 lat był granicą
umownej dorosłości3.
Powszechna Księga Ustaw Cywilnych z 1811 roku rozumiała małżeństwo
jako umowę między małżonkami, opierającą się na wolności zawierania ślubu,
tj. że małżeństwo mogła zawrzeć każda osoba, w odniesieniu do której nie istniały jakieś przeszkody prawne. Szczególnym utrudnieniem zawarcia małżeństwa był na przykład fakt, że mężczyznom, którzy jeszcze nie otrzymali powołania do wojska, zwykle nie dawano zgody na ślub. Jednocześnie Księga prezentowała małżeństwo jako związek dwóch nierównoprawnych podmiotów, gdzie
2

R. Veselá, K. Schelle, M. Hrušáková, J. Padrnos, D. Štefancová, Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy, Eurolex bohemia, Praha 2003, s. 69.
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K. Schelle, E. Vlček, M. Kadlecová, R. Veselá, Dějiny českého soukromého práva, Vydavatel
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kobieta miała pozycję podrzędną. Głową rodziny miał być mąż, natomiast kobieta podlegała jego władzy i musiała pomagać mu w gospodarstwie, w utrzymaniu domu oraz, ogólnie rzecz biorąc, wypełniać jego polecenia. Zanik instytucji małżeństwa, zgodnie z Powszechną Księgą Ustaw Cywilnych z 1811 roku,
mógł nastąpić w wyniku uznania małżeństwa za nieważne, w wyniku rozwodu,
z powodu śmierci jednego z małżonków lub uznania współmałżonka za osobę
zmarłą. Jednak katolicy aż do 1919 roku nie mieli prawa do rozwodów. Przy
czym wystarczyło, że przynajmniej jeden z małżonków był katolikiem. Prawo
zezwalało jedynie na rozwód „od stołu i łoża”, co w praktyce oznaczało, że małżonkowie wprawdzie ze sobą nie żyli, ale z punktu widzenia prawa nadal byli
małżeństwem. O rozwód mogli się więc ubiegać jedynie niekatolicy, a powodem
mogło być cudzołóstwo czy też fakt, że osoba była skazana na pięć i więcej lat
do więzienia lub nikczemnie opuściła współmałżonka bądź też nastawała na
jego życie, źle postępowała; powodem mogła też być niemożliwa do przezwyciężenia niechęć. W przypadku Żydów powodem do rozwiązania małżeństwa
była wola męża, cudzołóstwo lub wzajemne porozumienie. Jeśli żydowscy małżonkowie zamierzali się rozwieść, to mieli obowiązek poinformować o tym rabina (tak samo jak katolicy duchownego). Konwersja jednego z żydowskich
małżonków na wiarę katolicką nie oznaczała bynajmniej, że małżeństwo uległo
rozwiązaniu4.
Prawa rodzicielskie regulowała Powszechna Księga Ustaw Cywilnych,
wprowadzając zasadę uprzywilejowanej pozycji mężczyzny w rodzinie: mężczyzna dawał dziecku nazwisko, musiał wyrazić zgodę na ewentualne zobowiązania względem dziecka, decydował o wychowaniu dzieci, zarządzał ich majątkiem, miał prawo do wyboru zawodu dzieci, był ich opiekunem prawnym.
W przypadku rozwodu czy separacji, dzieci pozostawały przy ojcu. Wyjątek
stanowili chłopcy w wieku do 4 lat i dziewczęta do lat 7, którzy zostawali
z matką.
W omawianym okresie rodzina składała się zwykle z 5–7 osób. Tworzyli ją
ojciec, matka i dzieci. Rodziny rodziców, a następnie rodziny dzieci mieszkały
osobno. Taki model rodziny obowiązywał w krajach czeskich zarówno na obszarach wiejskich, jak i w środowiskach miejskich. Jedynie w niektórych regionach
peryferyjnych, zwłaszcza górskich (np. w północno-wschodniej części Moraw –
na Morawskiej Wołoszczyźnie) spotykamy się z rodzinami wiejskimi, które
tworzyło więcej par małżeńskich: zarówno rodziny rodziców, jak też rodziny
rodzeństwa; jedna z tych par pełniła rolę gospodarza i gospodyni, natomiast
pozostałe osoby pracowały jako komornicy czy służba.
Rodzina nadal była traktowana jako instytucja najwyższej wartości. Jej nienaruszalność gwarantowało wiele przepisów oraz tradycja. Na przykład społeczeństwo zdecydowanie potępiało cudzołóstwo, zwłaszcza jeśli dopuściła się go
4
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kobieta, gdyż jej postępowanie mogło stanowić zagrożenie dla prawowitych
dzieci, które miały przyjść na świat. Na wsi cudzołóstwo było nawet traktowane
jako gorszy czyn niż zabójstwo. Osoby przyłapane na cudzołóstwie były czasem
karane publicznie: na przykład polewano je smołą, tarzano w pierzach, a potem
przeganiano po wsi.
W pierwszej połowie XIX wieku kobiety wychodziły za mąż najczęściej
w wieku 20–25 lat, mężczyźni w wieku 25–30 lat. W miastach zwłaszcza mężczyźni swój pierwszy związek małżeński zawierali mając dopiero około lat 30,
a często nawet później. W rodzinach mieszczańskich podnosił się także wiek
narzeczonych, którym w chwili zamążpójścia niewiele brakowało do lat 30;
w tym środowisku zwiększał się też okres narzeczeństwa. Dotyczyło to zwłaszcza urzędników; w ich przypadku założenie i utrzymanie rodziny było uzależnione od osiągnięcia określonej pozycji zawodowej. Ponadto, zgodnie z dekretem cesarskim z 1800 roku, każdy urzędnik, chcąc zawrzeć związek małżeński,
musiał posiadać zgodę swojego przełożonego, o ile jego pensja nie osiągnęła
określonego pułapu finansowego. Podobnie było również w przypadku żandarmerii, żołnierzy, straży finansowej i nauczycieli. Na Morawach, w porównaniu
z Czechami, wcześniej zawierano związki małżeńskie. Prawo nie regulowało
dolnej granicy wieku koniecznej do zawarcia małżeństwa, jednak kawaler liczący mniej niż 20 lat należał do rzadkości, natomiast panien poniżej 20. roku życia
było około 1/5.
Już same przygotowania do zawarcia małżeństwa, a zatem do założenia rodziny, miały swój ustalony rytuał. Partnera wybierali z reguły rodzice, kierując
się posiadanym przez niego majątkiem, pozycją społeczną i perspektywami na
przyszłość; przeważały zatem czynniki ekonomiczne, społeczne, religijne,
a później również polityczne. Narzeczeni pochodzili zwykle z tej samej, ewentualnie z sąsiedniej parafii, aczkolwiek zdarzały się wyjątki od tej reguły.
Mieszkańców miast charakteryzowała większa mobilność. W sprawie wyboru
partnera stopniowo coraz bardziej dochodziło do głosu stanowisko przyszłych
małżonków.
Po osiągnięciu konsensusu w sprawie wyboru partnera, miały miejsce zaręczyny. Także one przebiegały zgodnie z określonym porządkiem; najważniejszym elementem ceremonii zaręczyn była werbalna obietnica narzeczonych
brzmiąca: „Przyrzekam pojąć Cię za żonę/męża”. Następnie uzgadniano szczegóły umowy małżeńskiej, dotyczące wysokości posagu narzeczonej, wielkości
jej wyprawy itp. Zakończenie uroczystości zaręczyn stanowiła kolacja, podczas
której narzeczony wręczał narzeczonej wiązankę białych kwiatów i pierścionek
zaręczynowy. Ojciec wkładał rękę córki w prawą dłoń narzeczonego, dopiero
potem narzeczeni mogli się pocałować. Okres narzeczeństwa trwał od trzech
tygodni aż do kilku miesięcy, najczęściej dwa miesiące. O zamiarze zawarcia
małżeństwa informował ksiądz z ambony przez trzy kolejne niedziele; w ciągu
XIX wieku zaczęto stopniowo odchodzić od trzech zapowiedzi, w wyniku czego
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zostały tylko jedne. Publiczne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa zachowało się jeszcze w ustawie nr 320 z 22 maja 1919 r. oraz w nowej Republice
Czechosłowackiej; w przypadku ślubu cywilnego, wspomniane oświadczenie
było składane w dokumentach urzędowych odpowiednich organów politycznych
i gminy, w której narzeczeni mieli stałe miejsce zamieszkania. W okresie narzeczeństwa odbywały się przygotowania przedślubne, szyto ubrania na ślub, ustalano listę gości weselnych i menu przyjęcia weselnego. W dniu poprzedzającym
planowany ślub podpisywano również umowę przedmałżeńską. Umowa przedmałżeńska miała ustaloną postać, podczas jej podpisywania był obecny narzeczony, rodzice narzeczonej i notariusz (ewentualnie tzw. swat).
Sama ceremonia ślubu nie była pozbawiona elementów widowiskowych;
dotyczyło to zarówno ślubu kościelnego, jak i cywilnego. Przed udaniem się do
kościoła (lub na urząd gminy) młoda para otrzymywała od rodziców błogosławieństwo. Ważną częścią uroczystości kościelnych była msza święta, przed
którą narzeczeni musieli się wyspowiadać.
Po ślubie zmieniał się status społeczny kobiety i mężczyzny. Mąż był odpowiedzialny za swoją żonę, miał ją utrzymywać, ubierać i zapewnić jej dach
nad głową. Do obowiązków żony należało stwarzanie odpowiedniego klimatu
sprzyjającego wypoczynkowi mężczyzny. Ponadto, w środowisku szlacheckim
i mieszczańskim oczekiwano, że kobieta będzie odpowiednio reprezentować
swojego męża. Kobiety zamężne musiały nosić czepek lub kapelusz.
Jednak mniej więcej jedna dziesiąta ludności była stanu wolnego. W przypadku kobiet chodziło o służące, córki mniej zamożnych rzemieślników, urzędników lub panny pochodzące z zubożałej szlachty itp., które nie posiadały wystarczająco wysokiego posagu. Stanu wolnego były również kobiety z wyższych
sfer społecznych, które mieszkały oddzielnie i prowadziły samodzielną działalność gospodarczą lub kobiety wykonujące określone zawody, dotyczyło to na
przykład nauczycielek, które nie mogły wychodzić za mąż. Jeśli chodzi o śluby
żydowskie, to aż do rewolucji 1848 roku obowiązywał tzw. numerus clausus,
czyli zasada, zgodnie z którą mógł się ożenić jedynie pierworodny żydowski
syn; tym sposobem ograniczano liczbę rodzin żydowskich.
W ciągu pierwszej połowy XIX wieku, przede wszystkim w miastach przemysłowych, zwiększała się liczba związków partnerskich. Para zawierała małżeństwo w chwili, kiedy miała nawet kilkoro pozamałżeńskich dzieci. Było to
szczególnie widoczne na obszarach przygranicznych zamieszkałych przez ludność niemiecką, gdzie liczba takich dzieci sięgała aż 30%. Liczba dzieci urodzonych przez niezamężne matki wynosiła około 5%5.
Postępujące od lat dwudziestych XIX wieku uprzemysłowienie przynosiło
ustabilizowanie się podstawowego paradygmatu rodziny, z którego strukturą
mamy do czynienia także współcześnie: tzn. czynny zawodowo mąż, który za5

J. Grulich, „Slavnostní okamžiky” – svatební a křestní obřad v období raného novověku, „Historiická Demografie” 2000, nr 24, s. 49–82.
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bezpiecza potrzeby finansowe i, co się z tym wiąże, byt materialny rodziny
i zajmująca się domem żona, od której wymaga się wykonywania prac domowych (sprzątanie, gotowanie, wychowywanie dzieci, opieka nad starszymi
i upośledzonymi członkami rodziny itp.). Członkowie rodziny kierowali się
ustalonymi wzorami postępowania i zachowania, każdy z nich pełnił określoną
rolę.
Rodziny miały w tym okresie zwykle średnio 3–5 dzieci, jednak wyjątkowo
w niektórych rodzinach było nawet 20 dzieci. Stopniowo obniżała się śmiertelność wśród dzieci, choć nadal stanowiła ona jednak wysoki procent – aż 80%
urodzonych dzieci dożywało tylko do 1. roku życia. Szczególnie wysoka
(w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi) była śmiertelność wśród niemowląt, która w dużych aglomeracjach przemysłowych wynosiła około 35–
40%, czasem (na przykład w Pradze i w niektórych obszarach na północy
Czech) osiągała ekstremalną wysokość 60%. Tylko ok. połowa dzieci dożywała
wieku 5 lat. Wraz z obniżaniem się śmiertelności wśród dzieci stopniowo
wzmacniały się więzi uczuciowe oraz materialne pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Zauważalne są również stopniowe zmiany pozycji prawnej dzieci pozamałżeńskich. Dopiero kodeks cywilny z 1783 roku złagodził w monarchii habsburskiej dotychczasowe znaczne ograniczenie pozycji prawnej wspomnianych dzieci. Jednakże kodeks cywilny z 1811 rok nadal nie przyznawał im takich samych
praw jak dzieciom urodzonym w małżeństwie; paragrafy dotyczące dzieci pozamałżeńskich były w ciągu XIX wieku sukcesywnie modyfikowane przez nowele. Dzieci pochodzące ze związku pozamałżeńskiego nie mogły nosić nazwiska ojca i nosiły nazwisko matki. Ojciec miał obowiązek pokryć wydatki
i koszty, które poniosła kobieta w związku z porodem oraz płacić alimenty. O ile
nie potrafił wypełnić tych zobowiązań, wówczas wspomniana powinność przechodziła na spadkobierców ojca.
Zatrzymajmy się jeszcze przy zagadnieniu dotyczącym niektórych funkcji
rodziny w omawianym okresie. Jeśli chodzi o rolę reprodukcyjną, to wciąż jeszcze przeważało głęboko zakorzenione przekonanie, że podstawową funkcją rodziny jest utrzymanie ciągłości biologicznej gatunku ludzkiego. Dzieci miały
przejąć zgromadzony przez wcześniejsze generacje majątek. Dla niezamożnej
rodziny dzieci były bogactwem, siłą roboczą, a w przyszłości miały się opiekować starzejącymi się i niedomagającymi rodzicami. Rodzina bezdzietna była
uważana za anomalię, zaś bezpłodność traktowano jako nieszczęście, karę Bożą
lub przekleństwo. Brak potomstwa był powodem wypędzenia żony, a wśród
warstw zamożnych powodem rozwodu. Próbowano przywrócić płodność modlitwami, zamawianiem, ziołami, a później także racjonalnie uzasadnionym
leczeniem. Przy czym, właśnie w pierwszej połowie XIX wieku w krajach czeskich zaczął się stopniowo uwidaczniać ogromny przyrost naturalny. Na początku XIX wieku liczba ludności w krajach czeskich wynosiła 4,9 mln osób
(w Czechach ok. 3,2 mln, na Morawach i na Śląsku 1,7 mln), w połowie XIX
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wieku liczba ta przekroczyła nawet 6,5 mln, przy czym ok. 45% stanowiły osoby
poniżej 20. roku życia. Średni wiek w tych latach wahał się między 25 a 28 lat
(na tę liczbę miała stale wpływ śmiertelność wśród niemowląt i wśród dzieci
młodszych). Człowiek liczący ok. 50 lat był uważany za człowieka starego6.
Aczkolwiek może się nam to wydawać niewiarygodne, to miłość w dzisiejszym rozumieniu tego słowa nie była najważniejsza podczas zawierania ślubu
i zakładania rodziny. Również stosunki między rodzicami i dziećmi były mniej
emocjonalne: rodzice zachowywali się autorytatywnie, a dzieci odnosiły się do
nich z pełnym szacunkiem. W pierwszej połowie XIX wieku pozycja dzieci
w rodzinie była pochodną surowego wychowania, w trakcie którego obowiązywało przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją. Stosunek do ojca w rodzinie
wypływał ze ściśle patriarchalnego modelu rodziny, przy czym szacunek dla
niego wynikał raczej z obowiązku niż z prawdziwych uczuć. Sytuacja zaczęła
stopniowo ulegać poprawie w pierwszej połowie XIX wieku.
W stosunkach między kobietą i mężczyzną przez stulecia przeważał raczej
aspekt współpracy i przynależności niż uczucie miłości. Jeszcze w pierwszej
połowie XIX wieku, o czym wspomniano powyżej, młodzi ludzie nie mogli
decydować o wyborze partnera życiowego, z którym założą rodzinę, pozostając
w tej kwestii całkowicie zależni od woli rodziców. Z kolei rodzice kierowali się,
w większym lub mniejszym stopniu, racjonalnym wyrachowaniem ekonomicznym. Jeśli chodzi o sytuację po zawarciu małżeństwa, to wiele zależało od pozycji społecznej. Z pewnością nie można powiedzieć, że kobiecie–żonie pochodzącej z warstw wyższych i średnich okazywano większy szacunek i była ona bardziej kochana. Niemniej prawdą jest, że kobiety w rodzinach chłopskich i wiejskich traktowano o wiele gorzej. Właśnie na wsi powstały powiedzenia stanowiące odzwierciedlenie ekonomicznych aspektów małżeństwa: Śmierć żony
i życie konia czynią z mężczyzny bogacza. W życiu mężczyzny są dwie piękne
chwile: kiedy się żeni i kiedy składa do grobu swoją żonę. Oprócz posagu i ciężkiej pracy fizycznej żona miała obowiązek zaspokajać potrzeby seksualne męża.
Nikt jej nie pytał o zdanie, nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie są jej pragnienia.
Rodziła dzieci, często umierała podczas porodu lub z wyczerpania. Po niej przychodziła nowa żona z nowym wianem i powtarzał się cykl życia rodzinnego7.
Od połowy XIX wieku, wraz z uformowaniem się nowoczesnego społeczeństwa, kształtowały się warunki sprzyjające zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych rodziny. Dochodziło do stopniowej zmiany pozycji kobiety w rodzinie
i jej roli jako „wzorowej żony, kochającej matki i przedstawicielki ogniska rodzinnego”. Przechodzono od „społecznej konieczności” do „natury kobiecej”.
Związanie kobiety z „ogniskiem domowym” niosło ze sobą większe zaangażo6
7

F. Čapka, Obrazy ze života společnosti v českých dějinách, Masarykova Univerzita, Brno 2010,
s. 77–81.
M. Lenderová, M. Macková, Z. Bezecký, T. Jiránek, Dějiny každodennosti „dlouhého” 19.
století, II. díl: Život všední i sváteční, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 51–68.
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wanie emocjonalne w stosunku kobiety–matki wobec dzieci, wyraźniejszy
udział miłości małżeńskiej i pierwsze kroki ku jednoczeniu się, a tym samym
także ku emancypacji kobiet. W pierwszej połowie XIX wieku w czeskim środowisku zyskiwały na znaczeniu emocjonalne funkcje rodziny, przy jednoczesnym osłabianiu funkcji opiekuńczych i częściowo też ekonomicznych oraz
społecznych.
Bibliografia
Čapka F., Obrazy ze života společnosti v českých dějinách, Masarykova Univerzita, Brno
2010.
Grulich J., „Slavnostní okamžiky” – svatební a křestní obřad v období raného novověku,
„Historiická Demografie” 2000, nr 24.
Lenderová M., Macková M., Bezecký Z., Jiránek T., Dějiny každodennosti „dlouhého”
19. století, II. díl: Život všední i sváteční, Univerzita Pardubice, Pardubice2005.
Malý K., České právo v minulosti, Vydavatel Orac, Praha 1995.
Murphy R.F., Úvod do kulturní a sociální antropologie, Vydavatel SLON, Praha 1999.
Schelle K., Vlček E., Kadlecová M., Veselá R. Dějiny českého soukromého práva, Vydavatel AlešČeněk, Plzeň 2007.
Veselá R., Schelle K., Hrušáková M., Padrnos J., Štefancová D., Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy, Eurolex bohemia, Praha 2003.

Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej...

317

doi: 10.23734/wwr20162.317.339

„Wychowanie w Rodzinie” t. XIV (2/2016)
nadesłany: 13.08.2016 r. – przyjęty: 03.11.2016 r.

Joanna CUKRAS-STELĄGOWSKA∗

Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej
– aberracja czy norma społeczna?
Mixed Marriages in the Jewish Community: An Aberration
or a Social Norm?

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki małżeństw mieszanych
w środowisku żydowskim. W opinii wielu liderów społeczności oraz przedstawicieli
nauk społecznych w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania o przemiany, wyzwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie społeczność żydowska, ten aspekt
należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Analizie poddano kilka raportów badawczych dotyczących skutków wychowania w tego typu związkach w USA, Wielkiej
Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech. Odniesiono się również do społeczność Żydów
polskich – głównych cech świadomości kulturowej rodziny żydowskiej: jej stosunku do
kapitału kulturowego w kontekście historii relacji polsko-żydowskich oraz takich kwestii, jak wychowanie w rodzinie mieszanej, luka międzypokoleniowa czy emigracja do
Izraela.
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Abstract

The purpose of this article is to present the specific nature of mixed marriages in the
Jewish community. According to many community leaders and representatives of social sciences, this issue should be taken into account in the first place, especially in the context of
questions about changes, challenges and threats faced by the Jewish community today. This
article examines several research reports on the effects of intermarriages on children in the
United States, Britain, France, the Netherlands and Germany. Reference is also made to the
situation of Polish Jewry – the main features of the cultural awareness of Jewish families:
their attitude toward their cultural capital in the context of the history of Polish-Jewish relations and problems such as intermarriage, the generation gap or emigration to Israel.
Keywords: Jewish family, cultural capital, Jewish heritage, intermarriage.

Kontakty międzygrupowe, masowe migracje, wielowymiarowa globalizacja
sprzyjają zawieraniu małżeństw mieszanych. W świetle literatury są to związki
dwojga osób różniących się ze względu na religię, rasę, pochodzenie etniczne
partnerów czy narodowość, a także zawarte pomiędzy obywatelami różnych
krajów. W przypadku ostatnich dwóch typów używa się pojęć małżeństwa binacjonalne oraz małżeństwa transgraniczne. Na określenie związków egzogamicznych stosowane są również terminy małżeństwa interkulturowe, międzykulturowe, bikulturowe oraz dwukulturowe1. Zdaniem socjologów, liczba małżeństw
mieszanych świadczy o otwartości bądź zamknięciu struktury społecznej –
w strukturze otwartej występuje wiele takich związków, w strukturze zamkniętej
należą one do rzadkości2. Z tego też względu małżeństwa zwane międzykategorialnymi (intermarriage) uważane są za przejaw największej bliskości społecznej według skali dystansu społecznego Bogardusa oraz za wskaźnik wysokiej
integracji. Zdaniem Anity Brzozowskiej, autorki artykułu syntetyzującego wiedzę na ten temat w literaturze zachodniej:
„[...]jest to również czynnik prowadzący do transformacji społecznej: wzrostu
zróżnicowania i przekraczania czy wręcz zacierania granic grup społecznych,
zwłaszcza poprzez wyłaniające się mieszane tożsamości dzieci urodzonych
w związkach mieszanych”3.

Należy podkreślić, że małżeństwa tego rodzaju, w powszechnej opinii, uważane są za trudniejsze od homogenicznych, zarówno gdy idzie o koszty społeczne, jak i psychologiczne. Ewa Sowa-Behtane wylicza możliwe komplikacje po1

A. Brzozowska, Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan
badań, CMR Working Paper 81/139, 2015, s. 6 i 10, por. źródło: www.migracje.uw.edu.pl [dostęp: 05.08.2016].
2
A. Moroz, Małżeństwa mieszane wyznaniowo – w stronę sekularyzacji czy akulturacji?, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. XXIV, s. 31.
3
A. Brzozowska, Dobór małżeński..., dz. cyt., s. 6.
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między partnerami: różnice kultur narodowych, założenie podobieństwa interlokutorów, różnice językowe, niepoprawną interpretację sygnałów niewerbalnych,
stereotypy i uprzedzenia, odmienny system wartości, lęki i napięcia, niepewność
i stres, etnocentryzm i przekonanie o „wyższości” własnej kultury, szok kulturowy,
odmienność religijną, a nawet kulturowe modele zaspokajania głodu4. Ta sama autorka dodaje jednak, iż różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe
mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na dane małżeństwo, wiele
zależy od stopnia podobieństwa na innych płaszczyznach, wyznawania wspólnych
wartości, akceptacji odmienności partnera czy empatii kulturowej5.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki małżeństw mieszanych w środowisku żydowskim. W kontekście poszukiwania odpowiedzi na
pytania o przemiany, wyzwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie społeczność żydowska, ten aspekt należy uwzględnić w pierwszej kolejności.
Głównym wątkiem rozważań stanie się kapitał kulturowy i tożsamość współczesnej żydowskiej rodziny. Zaprezentowane zostaną stanowiska liderów judaizmu
ortodoksyjnego oraz judaizmu reformowanego wobec rodzin mieszanych. Analizie poddano kilka raportów badawczych odnoszących się do skutków wychowania w tego typu związkach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii
i Niemczech. Chciałabym również skierować uwagę czytelnika na społeczność
Żydów polskich, która boryka się z podobnymi problemami (chociaż kontekst
społeczno-historyczny jest tutaj oczywiście inny).
Dla społeczności żydowskiej szczególnie istotny wydaje się problem zewnętrznej (społecznej) akceptacji takich związków, a także związany z tym
aspekt międzyreligijności i zagrożenia dla kontynuacji tradycji poprzez wychowanie dzieci w duchu dwóch lub kilku religii. Czy małżeństwo z nie-Żydem
oznacza zawsze prostą drogę do asymilacji? Jaki jest stosunek wspólnoty do
nieżydowskich małżonków? Czy społeczność żydowska jest gotowa na poszerzenie swoich granic etnicznych?

Judaizm a małżeństwa mieszane
Amerykańska literatura naukowa z zakresu pedagogiki i socjologii rodziny
wskazuje głównie na negatywne aspekty przeobrażeń żydowskiego życia rodzinnego, zmiany podstawowych form i funkcji rodziny, w tym kontekście stawia się pytania o przyszłość narodu, wskazując m.in., osłabienie autorytetu rodzicielskiego, dotknięcie rodziny żydowskiej ogólnymi trendami cywilizacyjnym (indywidualizacja, sekularyzacja, emancypacja kobiet na rynku pracy). Tak
jak to się dzieje w amerykańskim społeczeństwie dominującym, tak wśród
mniejszości żydowskiej daje się zauważyć wzrost akceptacji dla alternatywnych
4
5

E. Sowa-Behtane, Edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 29.
Tamże, s. 27.
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modeli życia rodzinnego, odejście od traktowania religii za konstytutywny element identyfikacyjny, zanikanie granic etnicznych, exodus z grupy ortodoksyjnej, wybiórczość praktyk religijnych oraz konwersję6.
Za główny przejaw kryzysu współczesnej rodziny żydowskiej uznaje się
małżeństwa mieszane. Zgodnie z zasadami tradycyjnego judaizmu małżeństwa
tego rodzaju są niedozwolone.
„Tora naucza, że dzieci z takiego związku są stracone dla judaizmu (Deut. 7:
3–4), a doświadczenie uczy, że zazwyczaj rzeczywiście tak jest. Bardzo rzadko są wychowywane w wierze żydowskiej, stają się zazwyczaj chrześcijanami
lub ateistami”7.

W świetle prawa religijnego jeżeli ojcem jest Żyd, a matka nie, to dzieci –
jeśli mają zostać uznane za Żydów – muszą przejść konwersję. Judaizm ortodoksyjny i konserwatywny nie akceptuje nie-Żydów jako członków synagogi.
Inaczej sytuacja wygląda w nurtach reformowanych i rekonstrukcjonistycznych,
które przyjmują w swoje struktury organizacyjne członków rodzin mieszanych.
„Mimo, że oficjalne stanowisko rabinatu judaizmu reformowanego zawiera
stwierdzenie, że «mieszane małżeństwa przeciwstawiają się tradycji», to mniej
więcej połowa rabinów tego nurtu w judaizmie uczestniczy aktywnie w ślubach takim par”8.

Oficjalnie w 1983 roku synagoga reformowana uznała, iż Żydem jest osoba
posiadająca jednego żydowskiego rodzica, istotne jest jednak wychowanie
w tradycji żydowskiej9.
Przyczyną niechęci środowisk żydowskich wobec małżeństw międzyreligijnych jest przekonanie, że młodzi „ludzie powinni dobierać się przede wszystkim
ze względu na wspólne wartości i światopogląd”. Jeżeli nieżydowski partner
podziela te wartości, powinien zdecydować się na konwersję10. Z ortodoksyjnego punktu widzenia małżeństwa te przyczyniają się do destabilizacji i są dysfunkcyjne dla fundamentów żydowskiej tożsamości. Reformatorzy są bardziej
otwarci na społeczeństwo, w ramach którego Żydzi żyją i pracują. Ten bardzo
kontrowersyjny temat rodzi niezgodę i nieustającą debatę między tymi, którzy
6

Szerzej na ten temat piszę: J. Cukras-Stelągowska, Świat wartości żydowskich w przekazie międzypokoleniowym. Amerykańska rodzina żydowska wobec ciągłości i zmiany kulturowej, [w:]
J. Cukras-Stelągowska (red.), Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty – Wartości – Wychowanie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 193–210.
7
Stosunek Żydów do osób nie będących Żydami, s. 2, por źródło: http://religie.wiara.pl/
doc/472049.Stosunek-Zydow-do-osob-nie-bedacych-Zydami [dostęp: 16.03.2016].
8
Małżeństwo mieszane, por źródło: http://www.the614thcs.com/40.224.0.0.1.0.phtml [dostęp:
16.03.2016].
9
A. Dudzińska, Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2014, s. 79.
10
Tamże.
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chcą włączenia rozszerzonej definicji małżeństw w ruchu reformatorskim a tymi, którzy pragną utrzymać wąską definicję wedle Halachy11. Stanowisko gmin
reformowanych nie jest jednak jednoznaczne i do końca sprecyzowane. Z jednej
strony judaizm reformowany chce dać swoim członkom swobodę, stosując zasadę „otwartych drzwi”, niektórzy rabini tego nurtu dodają jednak, iż nie może być
mowy o wolności bez ustalenia pewnych granic12. Powoli ewoluuje także stanowisko judaizmu konserwatywnego. Zdaniem rabina Epsteina ruch ten zbyt
długo odtrącał rodziny mieszane. Obecnie rabini powinni aktywnie włączać
członków tych rodzin w życie kongregacji, wspierając małżonków w żydowskim wychowaniu dzieci oraz proponując nieżydowskiej stronie konwersję.
„Akceptacja jest tylko pierwszym krokiem. Kolejnym jest jasne wskazanie
stronie nieżydowskiej, że judaizm może ubogacić jej życie duchowe, i że może ona zostać Żydem z wyboru”13.

Zjawisko małżeństw mieszanych od lat sześćdziesiątych XX wieku jest
przedmiotem szerokich debat w społecznościach żydowskich, zarówno w Izraelu,
jak i w diasporze. W Izraelu, w świetle przepisów Prawa powrotu, za Żyda uznaje
się osobę, która ma matkę Żydówkę lub która przeszła konwersję. Dziecko urodzone z matki nie-Żydówki i ojca Żyda ma w rubryce „religia i narodowość” wpis
zgodny z określeniem dotyczącym matki. Dopiero gdy przejdzie konwersję ortodoksyjną, stanie się dzieckiem żydowskim14. Według Szewacha Weissa małżeństwa mieszane to najważniejszy problem zmniejszania się populacji żydowskiej.
I tak, na przykład prawie 35% emigrantów, którzy przyjechali do Izraela z byłego
ZSRS, to nie-Żydzi według przepisów religii żydowskiej. W jego opinii:
„[...] najsilniej procesy asymilacyjne zachodzą w środowisku akademickim.
Ponad 90 proc. młodych Żydów w Ameryce Północnej to studenci, podobnie
w Wielkiej Brytanii, w Argentynie, Afryce Południowej, we Francji (chyba
w najmniejszej skali). Na wyższych uczelniach dokonuje się wielowyznaniowy i wielokulturowy proces integracji”15.

Stany Zjednoczone to największe skupisko społeczności żydowskiej poza
Izraelem. Spośród niemal siedmiomilionowej społeczności, najprężniej rozwija
się wspólnota wyznawców judaizmu konserwatywnego i reformowanego.
W tym kraju skala małżeństw mieszanych rośnie znacząco od lat sześćdziesią11

A. Gordon, Jewish Intermarriage in American Society: Literature Review, „Women in Judaism:
A Multidisciplinary Journal” 2014, vol. 11, nr 2, s. 2.
12
Tamże, s. 10.
13
T. Terlikowski, Konserwatywni Żydzi otwierają się na małżeństwa mieszane, por. źródło: http://
www.ekumenizm.pl/religia/judaizm/konserwatywni-zydzi-otwieraja-sie-na-malzenstwamieszane/ [dostęp: 05.08.2016].
14
A. Dudzińska, Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela..., dz. cyt., s. 105.
15
Sz. Weiss, „Żydzi dzisiaj”, „Rzeczpospolita”, z dn. 1.09.2007 r.
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tych ubiegłego wieku: wynosiła 17% w 1970 roku, 43% w 1990 i aż 58%
w 2013. Przy tym, w 2000 roku zjawisko to występowało odpowiednio: wśród
6% żydów ortodoksyjnych, 32% konserwatywnych; 46–49% reformowanych/świeckich. Z kolei w 2013: wśród 12% ortodoksyjnych, 22% konserwatywnych, 40% reformowanych, 19% bez afiliacji religijnej16. Występuje ono
głównie wśród ludzi młodych, związanych z ruchem reformowanym oraz środowiskiem świeckim. Wśród powodów zawierania małżeństw poza własnym
środowiskiem wymienia się przede wszystkim płynność granic etnicznych, wysoki stopnień integracji ze społeczeństwem amerykańskim oraz znaczną akceptacją społeczną dla tego typu małżeństw17. Związek małżeński z osobą spoza
kręgu żydowskiego może prowadzić do asymilacji z kulturą dominującą, a co za
tym idzie do zmniejszenia populacji społeczności i przyczynić się do zerwania
łańcucha ciągłości tożsamości narodowej. Dlatego też w obronie tradycyjnego
stylu życia na przykład chasydzki Chabad-Lubavitch stworzył na świecie blisko 3
400 tys. Chabad Houses (w tym około 1 000 w Ameryce). Są to centra, które uczą
i promują koszerne jedzenie, obchodzenie szabasu i świąt żydowskich, zachęcając
również do tego rodziny mieszane, bez żadnych uprzedzeń wobec nich18.
Poza powszechną krytyką małżeństw mieszanych, pojawiają się głosy, mówiące o tym, że mogą one stanowić szansę dla społeczności żydowskiej, z uwagi
na fakt pojawienia się w niej nowych członków, bowiem z czasem niektórzy
z nich zapewne zdecydują się na konwersję19. Związki te zatem potencjalnie
wzbogacają społeczność (nie tylko zresztą żydowską), a przede wszystkim osobowość jednostki zaangażowanej w tego typu relacje. E. Rosset przekonuje, iż:
„[...] wiara w zbawienną moc endogamii jest produktem konserwatyzmu myślowego, stanowiącego relikt przeszłości. [...] Endogamia sama przez się nie uwalnia
małżeństwa od niezgodności poglądów, egzogamia natomiast otwiera przed małżonkami perspektywę integracji różnych obyczajów i różnych tradycji, co może
uczynić życie bardziej interesującym i emocjonalnie bogatszym”20.

16

U. Heilman, Pew survey of U.S. Jews: soaring intermarriage, assimilation rates, Nowy Jork
2013, por. źródło: http://www.jta.org/2013/10/01/news-opinion/united-states/pew-survey-u-sjewish-intermarriage-rate-rises-to-58-percent [dostęp: 16.03.2016].
17
S. Barack Fisman, The changing American Jewish Family Faces the 1990’s, [w:] S. Bayme,
G. Rosen (red.), The Jewish family and Jewish continuity, KTAV Publishing House, Nowy Jork
1994, s. 25.
18
A. Gordon, Jewish Intermarriage in American Society: Literature Review..., dz. cyt., s. 8.
19
Podobnego zdania są: J.Y. Brodbar-Nemzer, The Contemporary American Jewish Family, [w:]
D.L. Thomas (red.), The Religion and Family Connection: Social Science Perspectives, Provo
1988, s. 72; S. Barack Fisman, Double or Nothing? Jewish families and mixed marriage,
Waltham 2004, s. 26; N. Linzer, Self and Others: The Jewish family in crisis, [w:] N. Linzer,
I.N. Levitz, D.J. Schnall (red.), Crisis and Continuity: The Jewish Family in the 21st Century,
Nowy Jork 1995, s. 6.
20
E. Rosset (1986), [za:] M. Walczak, Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych, „Problemy Rodziny” 2001, nr 1, s. 23.
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Stopniowej zmianie ulega perspektywa społeczna: od skrajnej niechęci do
zachęcania nieżydowskich małżonków do większego zaangażowania w życie
religijne wspólnoty. Pojawiają się postulaty zaakceptowania tego stanu rzeczy,
a nawet refleksja jak zwiększyć atrakcyjności wspólnoty żydowskiej dla młodej
generacji i nieżydowskich współmałżonków21. Socjolog Richard Alba upatruje
w małżeństwach mieszanych „produkt uboczny” fundamentalnych zmian granic
etnicznych. Przekonuje, że kolejne pokolenie wychowane w rodzinach mieszanych w Ameryce jest już niejako przyzwyczajone do tej sytuacji. Poza tym, dla
zasymilowanych Żydów, taka wieloznaczna identyfikacja jest pozytywna, jednostka może łatwo i z powodzeniem prezentować siebie jako członek społeczności żydowskiej w różnych grupach społecznych22. Podobnego zdania jest historyk Daniel Greene, który stoi na stanowisku, iż procesy asymilacyjne oraz troska
o zachowanie lojalności grupowej zostały zaprojektowane jako centralne
aspekty amerykańskiego życia. Jednostki chcą się do tego dopasowywać, pragną
znaleźć swoje miejsce w amerykańskim społeczeństwie23.

Tożsamość dzieci wychowanych w rodzinach mieszanych
Badacze oraz liderzy społeczności żydowskiej szukają odpowiedzi na fundamentalne pytanie o poczucie tożsamości dzieci wychowywanych w rodzinie
mieszanej. Socjologia amerykańska opracowała na ten cel specjalną kategorię
„partly Jewish Jews” (częściowo żydowscy Żydzi), na określenie osób wychowanych w rodzinach egzogamicznych24. Według niektórych szacunków nawet
40% dzieci z rodzin mieszanych deklaruje w sondażach swoją przynależność do
społeczności żydowskiej25. Socjolog Calvin Goldscheider, przekonuje, iż ważniejsze od typu małżeństwa jest to, czy w domu są obecne elementy tradycji
żydowskiej26. Jak pokazują jednak nowojorskie badania z 2011 roku, te oceny
mogą być zbyt optymistyczne, gdyż praktyka wygląda nieco inaczej. Większość
21

C. Goldscheider, Studying the Jewish future, University of Washington Press, Waszyngton 2004, s. 31.
R. Alba, On the Sociological Significance of the American Jewish Experience: Boundary Blurring, Assimilation, and Pluralism, „Sociology of Religion” 2006, nr 67(4), [za:] A. Gordon,
Jewish Intermarriage in American Society: Literature Review..., dz. cyt., s. 6.
23
D. Green, The Jewish Origins of Cultural Pluralism: The Menorah Association and American
diversity, Indiana University Press, Bloomington 2011, [za:] A. Gordon, Jewish Intermarriage
in American Society: Literature Review..., dz. cyt., s. 6.
24
Szerzej na ten temat np.: M.S. Cohen, B.J. Ukeles, R. Miller, Jewish Community Study of New York:
2011 – Special Study on Partly Jewish Jews, Nowy Jork 2013, por. źródło: http://www.bjpa.org/
Publications/details.cfm?PublicationID=18608 [dostęp: 15.03.2016]; America’s Changing Religious
Landscape, Pew Research Center, por. źródło: http://www.pewforum.org/2015/05/12/chapter-2religious-switching-and-intermarriage [dostęp: 15.03.2016]; P.R. Spickard, Mixed Blood: Intermarriage and Ethic Identity in Twentieth-century America, The University of Wisconsin Press,
Madison 1989.
25
C. Goldscheider, Studying the Jewish future..., dz. cyt., s. 28.
26
Tamże, s. 26–27.
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z osób z tej kategorii ma nieżydowskich rodziców albo wywodzi się z rodzin
mieszanych. „Partly Jewish Jews” nie posiadają żadnych żydowskich doświadczeń szkolnych. Żyją zazwyczaj w rozproszeniu i pewnym oddaleniu od innych
Żydów. Bardzo słabo angażują się w żydowskie życie i nie są religijni27. Nie są
również skłonni do przejścia konwersji, bowiem postrzegając swoją identyfikację jako wyłącznie subiektywny wybór. Stylem życia nie odróżniają się od
reszty społeczeństwa amerykańskiego. Ich sieci społeczne są otwarte, zdecydowanie pozażydowskie28. Amerykański raport Pew Research Center z 2013 roku
potwierdza, że zjawisko małżeństw mieszanych przenosi się z pokolenia na pokolenie: aż 83% osób posiadających jednego żydowskiego rodzica, wybiera na
swojego życiowego partnera nie-Żyda. Następnie wybierają oni opcję częściowego wychowania żydowskiego dla swoich dzieci (47%) bądź nieżydowski styl
wychowawczy (37%), zaledwie 22% spośród nich decyduje się na włączenie
swoich pociech w żydowskie programy edukacyjne i kulturalne29.
Wróćmy w rozważaniach na kontynent europejski. Wielką Brytanię zamieszkuje obecnie ok. 270 tys. Żydów. Spośród osób żyjących w związkach
sformalizowanych 78% to małżeństwa endogamiczne, zaś 22% małżeństwa
mieszane (dla porównania w związkach kohabitacyjnych jest 32% rodzin endogamicznych i aż 68% egzogamicznych). Zatem według statystyk 21,135 tys.
Żydów ma nieżydowskiego partnera (przeważnie chrześcijanina), 11,416 tys. ma
partnera „niereligijnego” i 4,160 tys. związana jest z osobą, która nie wskazała
odpowiedzi na to pytanie. Poziom egzogamii wzrósł o 3% pomiędzy 2001
a 2011 rokiem. Nadal poziom ten jest jednak dwukrotnie niższy niż wśród małżeństw żydowskich w USA (ten stan utrzymuje się od lat siedemdziesiątych).
Charakterystyczne, że mężczyźni żenią się głównie z chrześcijankami, zaś kobiety wychodzą za partnerów niereligijnych. Są to zazwyczaj osoby około 40.
roku życia (związki mieszane są też dwukrotnie częstsze w drugim małżeństwie)30.
W Wielkiej Brytanii większość dzieci w rodzinach typowo żydowskich wychowywanych jest jako Żydzi (96%), natomiast w rodzinach mieszanych jest to
tylko 31% dzieci. Przy czym, mężczyźni w związku mieszanym są cztery razy
mniej skłonni do wychowania potomków wedle tradycji żydowskiej niż kobiety.
27
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D. Graham, Jews in couples: Marriage, intermarriage, cohabitation and divorce in Britain,
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W tego typu rodzinach rodzi się również mniej dzieci (odpowiednio: 2,1–2,4).
Na podstawie badań ustalono, iż osoby te wykazują mniejsze zaangażowanie
w żydowskie praktyki (dla porównania 91% Żydów w związkach endogamicznych chociaż okazjonalnie zapala w szabas świece, a w związkach egzogamicznych – zaledwie 36%). Znamienne, iż w tej drugiej grupie jedynie 11% wychowywało się w tradycyjnym żydowskim domu, a połowa w niepraktykujących,
świeckich domach. Wreszcie, w tej grupie zaobserwowano dwukrotnie więcej
rozwodów31.
Drugą ważną diasporą żydowską jest Francja, w której mieszka blisko 475
tys. Żydów. Raport uwzględnia 50 wywiadów z osobami w wieku pomiędzy 20.
a 40. rokiem życia, zamieszkujących paryską metropolię. Wnioski nie są jednoznaczne. Wychowanie w rodzinie mieszanej daje unikatowe, płynne, ewoluujące
w toku życia identyfikacje. Większość dzieci, które otrzymały żydowską edukację i uczęszczało do żydowskich instytucji utrzymuje ścisłe związki z judaizmem. Natura tych więzi zależy od postawy rodziców i dziadków (jeśli dziecko
dostaje sprzeczne bądź przymusowe komunikaty, przekaz ten jest słaby).
W badaniach francuskich zdiagnozowano istotne różnice pomiędzy osobami,
które posiadają pochodzenie ze strony matki oraz tymi, którzy posiadają pochodzenie jedynie od strony ojca. W pierwszym przypadku występowały mniejsze
trudności w byciu zaakceptowanym przez społeczność. Jednak warto zauważyć,
że posiadający halachiczne korzenie często definiowali siebie jako „osoby z mieszanym pochodzeniem” (brak żydowskiego ojca), a w niektórych przypadkach
nie uznawali się za Żydów w ogóle. Paradoksalnie, osoby posiadające niehalachiczne proweniencje zdawali się bardziej skłonni do pogłębiania swojej żydowskiej tożsamości. Większość urodzonych w rodzinach mieszanych stara się bowiem przestrzegać podstawowych zasad i zwyczajów, choć często ich praktyki
religijne określa się mianem à la carte. Niektórzy z nich rozpatrują możliwość
konwersji, inni szukają alternatywnych dróg identyfikacji – na przykład w ruchu
konserwatywnym (Masorti) lub reformowanym, które wykazują się większą
elastycznością w kwestii pochodzenia swoich członków32.
Większość badanych manifestuje zainteresowanie żydowską nauką i kulturą, ale, jak podkreślają w wywiadach, przekaz międzygeneracyjny był niewystraczający, brakowało bowiem transmisji kulturowej i religijnej w rodzinie,
często ich jedynym dziedzictwem była rodzinna pamięć o Holocauście. Gros
rozmówców doświadczyła jakiejś formy antysemityzmu w okresie dzieciństwa
lub dojrzewania. Takie wydarzenia odegrały kluczową rolę w rozwoju świadomości żydowskiej, szczególnie gdy jako dzieci doświadczyli antysemityzmu
31
32
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w obrębie własnej rodziny – na przykład ze strony nieżydowskich dziadków.
Miało to dla nich różne skutki: prowadziło do wzmacniania tożsamość żydowskiej albo ją bardzo osłabiło. Paradoksalnie, mieszane pochodzenie do pewnego
stopnia daje możliwość uniknięcia cierpienia z powodu antysemityzmu, szczególnie jeśli nazwisko nie wskazuje na żydowskie korzenie. Autor raportu puentuje, iż poczucie odrzucenia dzieci z rodzin mieszanych generuje ambiwalencję
w budowaniu ich dalszego zaangażowania w żydowskie życie33.
Z kolei w Niemczech mieszka obecnie około 200 tys. Żydów. Badaniami
jakościowymi objęto 45 osób z różnych miast niemieckich. Z tego 26 respondentów posiadało żydowską matkę, a 19 żydowskiego ojca. 23 osoby miały doświadczenie emigracyjne, głównie z terenów byłego Związku Radzieckiego
(w ogólnej populacji niemieckich Żydów jest to dominująca grupa). W badaniach niemieckich sytuacja migracji dodatkowo komplikuje zagadnienia tożsamościowe. Większość respondentów ujawniała, iż w codziennym życiu czuje
dyskomfort, gdy musi udzielać jednoznacznych deklaracji (albo Niemiec albo
Żyd; albo Rosjanin albo Niemiec), wobec tego często poszukuje dla siebie trzeciej przestrzeni identyfikacyjnej. Poczucie identyfikacji społecznej różnicuje się
w zależności od tego, z której strony posiadają żydowskie korzenie. Uczestnicy
wywiadów mający halachiczne pochodzenie mieli łatwiejszy dostęp do instytucji i możliwość włączenia się do żydowskiego życia, swobodę wyboru i eksploracji zróżnicowanych ofert wspólnoty.
Podobnie jak w raporcie francuskim, w niektórych przypadkach takie osoby
czują się mniej Żydami niż te, które mają korzenie ze strony ojca. Ta druga grupa z kolei postrzega odmowę uznania ich za Żydów za niesprawiedliwe i dyskryminujące. To dodatkowo nakłada się na problemy identyfikacyjne. Kilkoro
z nich uważa się za bardziej religijnych i zaangażowanych od posiadających
halachiczne pochodzenie. Co ciekawe, nawet bardzo zasymilowane osoby, mające nieżydowskiego partnera, pragną aby ich dzieci mogły uczęszczać do żydowskiej szkoły i poznawać tradycję narodu żydowskiego. Szukają także alternatywnych dróg i instytucji, które umożliwią im rozwijanie swojej tożsamości
(np. Limud – coroczny intensywny cykl warsztatów, seminariów i wykładów
prowadzony przez samych uczestników oraz stowarzyszenia studenckie).
W wywiadach niemieckich nie wspominano w tym kontekście gminy reformowanej34. Badani potwierdzają, że w różnych formach doświadczali antysemityzmu, a to rodzi w nich poważne rozterki tożsamościowe – szczególnie u osób
posiadających żydowskie korzenie ze strony ojca. Niestety są na tyle Żydami,

33
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aby odczuć antysemityzm, a zbyt mało „żydowscy”, aby zostać w pełni zaakceptowanym przez żydowskie środowisko35.
Ostatni raport dotyczy sytuacji Niderlandów. W Holandii mieszka 52 tys.
Żydów, w tym 25% posiada tylko żydowską matkę, a 30% tylko żydowskiego
ojca. W badaniach wzięło udział 50 Żydów z rodzin mieszanych w wieku pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, ze zróżnicowanym stopniem zaangażowania
w życie wspólnoty. Wszyscy badani identyfikują się z judaizmem, czują się
Żydami (ale jest to bardzo zindywidualizowane: od poczucia bycia Żydem
w każdej sytuacji, po identyfikację bazującą na pamięci o Holocauście). Spośród
osób deklarujący się jako Żydzi, nie wszyscy praktykują zasady judaizmu.
Wielu manifestuje emocjonalny związek z państwem Izrael. Za konstytutywny
element identyfikacyjny uznają pamięć o Shoah. Bliskie są im również elementy
kultury żydowskiej (literatura, muzyka, muzea). W świetle raportu kluczowe
znaczenie ma kwestia wychowania: osoby wychowane przez żydowską matkę
z większym prawdopodobieństwem utrzymują żydowskie zaangażowanie
w swoim późniejszym życiu. Zaobserwowano również istotne różnice: osoby
posiadające żydowską matkę uważają siebie za Żydów i tak są postrzegane przez
wspólnotę i nawet jeśli nie praktykują albo nie w pełni czują się Żydami, mają
świadomość, że gdy zaczną być bardziej aktywni – nie napotkają ograniczeń.
W przypadku zaś osób z pochodzeniem ze strony ojca – nawet gdy czują silną
łączność z judaizmem, nie są uznawani przez innych za Żydów. Wielu z nich
zaznało przynajmniej raz odrzucenia ze strony żydowskich organizacji bądź ich
członków, a czasami nawet ze strony własnych rodzin. Czują się wykluczani,
dyskryminowani, podczas gdy osoby z pochodzeniem halachicznym mają bezpieczną możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie identyfikacji36. Kilkoro respondentów z tego grona wskazało, że dopiero pobyt w USA uzmysłowił im, że
istnieją bardziej liberalne stanowiska wobec ich żydowskiej afiliacji, co dało im
nadzieję37.
Autorzy raportu holenderskiego spośród swoich respondentów wyodrębnili
trzy grupy: 1) silna identyfikacja żydowska, łączność z judaizmem w codziennym życiu, w tej grupie wszyscy posiadali żydowską matkę; 2) identyfikacja
żydowska z poczuciem, że do końca nie można o sobie powiedzieć „prawdziwy”, „pełny” Żyd. Prawdziwy Żyd oznacza bowiem stosowanie się do wymogów religijnych, wychowanie w żydostwie, ogromną wiedzę o judaizmie, posiadanie żydowskiej matki (w tej grupie przeważają osoby z pochodzeniem ze strony ojca). Mimo poczucia odrzucenia czują się jednak Żydami; 3) osoby nie uwa35
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żające się za Żydów, ale odczuwające łączność z judaizmem. To raczej mała
grupa wśród respondentów, składająca się z osób posiadających żydowskiego
ojca bądź babcię/dziadka. Praktycznie w ich codziennym życiu nie ma miejsca
dla judaizmu, z wyjątkiem posiadania żydowskich nazwisk i emocjonalnych
więzi z rodzinną historią czasu Holocaustu38. Badacze sformułowali również
rekomendacje dla polityki społecznej: należy być otwartym na nowych członków, szczególnie na tych z pochodzeniem niehalachicznym, szczególną troską
trzeba objąć dzieci, które nie posiadają żydowskiej matki39.
Raport brytyjski, francuski, niemiecki i holenderski to pierwsze tak kompleksowe badania na fenomenem rodzin mieszanych na terenie Europy. Prowadzone niemal równolegle dają interesujący obraz wychowania w rodzinach egzogamicznych. Ich atutem są eksploracje o charakterze jakościowym, dzięki
którym oprócz skali zjawiska możemy poznać subiektywne odczucia badanych.
Na ich podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że zawarcie takiego
związku prowadzi do asymilacji. Pod pewnymi względami rodziny te są jednak
mniej stabilne w kwestii tożsamości żydowskiej. Wykazują mniejsze zaangażowanie w praktyki religijne i społeczne (to może być jednak skutek odczuwanej
przez nich dyskryminacji). Zwróćmy uwagę, iż we wszystkich badanych krajach
szczególnie stygmatyzowane czują się osoby nieposiadające halachicznego pochodzenia. Pomimo że nierzadko są bardziej ukierunkowane na rozwój swojej
żydowskiej tożsamości i muszą wykazać się zdecydowanie większą determinacją jeśli idzie o wychowanie dzieci w tradycji judaistycznej. Wydaje się, że osoby wychowane w rodzinie egzogamicznej, jeżeli będą nadal napotykały na
sprzeciw środowisk ortodoksyjnych, zapewne zasilą coraz prężniej rozwijającą
się społeczność reformowaną. Podobnie jak to ma miejsce w USA, w pewnym
sensie dochodzi także do „dziedziczenia” modelu życia w rodzinie mieszanej,
kolejne pokolenie kontynuuje związki egzogamiczne. Duże znaczenie ma kwestia płci, gdyż, jak pokazują badania, kobiety w rodzinie mieszanej zazwyczaj
wykazują się większą troską o żydowski przekaz kulturowy. Czują się bardziej
odpowiedzialne, jako że w świetle Halachy ich dzieci nadal pozostają Żydami.

Pytania o kształt rodziny żydowskiej w Polsce
W grudniu 2015 roku w Muzeum Stara Synagoga w Krakowie gościła wystawa pt. „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”. Otwierając wystawę, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa powiedział, że:
„[...] jest to chwila symboliczna w roku, kiedy kończymy przeżywanie i upamiętnianie 70-lecia zakończenia II wojny światowej. Wystawa jest pierwszą
38
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próbą pokazania krakowskiej żydowskiej Gminy po roku 1945. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa bada i ukazuje przeszłość tego miasta, ale również
spogląda w jego przyszłość. Przeszłość jest po to, abyśmy byli w stanie dobrze
zrozumieć naszą teraźniejszość i wyznaczać kierunki przyszłości. Mówimy
o żydowskim Krakowie nie w perspektywie historycznej, ale w perspektywie
tu i teraz”40.

Owo „tu i teraz” staje się immanentnym elementem nowego wizerunku polskich Żydów w ostatnich dekadach, zarówno w peryskopie krajowym, jak i zagranicznym. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku udało się społeczności zbudować szereg instytucji życia kulturalno-edukacyjnego, odpowiadających na
potrzeby różnych grup wiekowych. W odbudowanych synagogach tworzone są
centra dialogu kulturowego, każdego roku organizowane są liczne festiwale
poświęcone kulturze żydowskiej, jak grzyby po deszczu tworzone są portale
poświęcone historii polskich Żydów oraz projekty włączenia żydowskiej historii
w przestrzeń polskich miast. W 2013 roku otwarto Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin. Do Polski przyjeżdżają potomkowie dawnych żydowskich
mieszkańców, trwa proces przypominania trudnych relacji polsko-żydowskich
w czasie i po II Wojnie Światowej, a to zdaniem Roberta Traby otwiera przestrzeń do budowania kultury pamięci opartej na dialogicznym pamiętaniu41.
Coraz więcej młodych ludzi pochodzenia żydowskiego decyduje się na powrót
do korzeni. Dla wielu osób, „cząstka żydowskości”, o której teraz mogą mówić
otwarcie, stała się przedmiotem głębszego zainteresowania, intelektualnych poszukiwań bądź sposobem na podkreślenie inności. W efekcie społeczność żydowska zaczęła wzbogacać się o nowych członków, zwłaszcza młodzież z rodzin mieszanych polsko-żydowskich42. Trzecie pokolenie po katastrofie próbuje
stworzyć (odtworzyć) żydowskie życie społeczne i rodzinne w Polsce.
Czy jednak młodzi Żydzi posiadają odpowiednie zasoby kapitału kulturowego? Jaka jest tożsamość współczesnych rodzin żydowskich, zamieszkujących
Polskę? Próbując odpowiedzieć na te pytania, należy wrócić do kwestii transmisji treści kulturowych, przekazu żydowskiego dziedzictwa kulturowego,
a w rzeczywistości często jego braku. Nieliczni Żydzi otrzymali tradycyjne wychowanie żydowskie: zarówno gdy mowa o pokoleniu młodszym, tzw. „pokoleniu odnalezionym”, jak i starszych generacjach. W rodzinie znanej działaczki
żydowskiej Belli Szwarcman-Czarnoty wybrano mówienie o losach rodziny. Jest
40
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to historia widziana oczami kobiet, które opowiadały sobie te historie nawzajem.
Stosunki rodzinne w toku tych rozmów ulegały idealizacji, stworzony został
obraz idealnej miłości czterech sióstr, które przeżyły wojnę wspierając się wzajemnie43. W tej rodzinie opowiadano dzieciom genealogię rodzinną – przodkiem
Belli był założyciel chasydyzmu Baal Szew Tow44. Mówiono o dziadku i jego
cnotach, o zmarłych siostrach, o latach nauki przez nauczycieli w domu, szkołach i seminarium nauczycielskim, o karierze zawodowej, stosunkach panujących w miasteczku, antysemityzmie, powszechnej biedzie, a także na przykład
o sposobach przygotowania potraw kuchni żydowskiej. Były opowieści z Biblii,
wiersze recytowane po polsku, po hebrajsku, po rosyjsku, po ukraińsku, w jidysz. Ciocia nauczyła ją podstawowych modlitw: Mode ani i Szma Israel45.
B. Szwarcman-Czarnota akcentuje w swoich wspomnieniach, iż pamięć jest dla
niej błogosławieństwem:
„Otrzymałam je od kobiet z mojej rodziny i przekazałam dalej – mojej córce.
W ten sposób realizuje się to, co się w judaizmie nazywa szelszelet haKabala
– łańcuch tradycji”46.

Niestety przekaz tradycji w wielu rodzinach został brutalnie przerwany
przez traumę Holocaustu i na długie lata „zamknięty w milczeniu”. W jakich
rodzinach dorastali członkowie tzw. „drugiego pokolenia”? Krzysztof Szwajca
odpowiada w następujący sposób:
„Zasadniczo w rodzinach mieszanych, gdzie żydowskiego pochodzenia była
częściej matka. Żydowski rodzic zwykle pochodził z rodziny «asymilowanej»,
osadzonej w polskości. Tylko ktoś taki mógł przeżyć w okupowanej Polsce
i ktoś taki pozostawał w kraju po 1945 r. Z reguły zarówno żydowskie pochodzenie jednego z rodziców, jak również jego doświadczenia w czasie Holocaustu okryte były tajemnicą, a dzieci rosły w tożsamości polskiej. Często
oznaczało to także chrześcijańskie wychowanie religijne. Rzadziej, głównie
w Warszawie, drugie pokolenie rosło w ateistycznych, ideowych, «komunizujących» rodzinach. W opisywanej przeze mnie grupie tożsamość, kultura,
ciągłość historyczna, poczucie wspólnoty, religijność nawet, były polskie. Na
takim gruncie pojawiał się NOWOTWÓR: ujawniona w atmosferze lęku, napięcia i tajemnicy informacja o pochodzeniu żydowskim i doświadczeniu
Holocaustu przez któregoś z najbliższych. «Ujawnienie» następowało zwykle
w okresie adolescencji, w czasie normatywnego kryzysu tożsamości i poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim jestem? Taka informacja
niosła ze sobą niezwykle znaczące implikacje. Taka informacja mogła być
43
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pomieszczona albo odrzucona czy zaprzeczona. Osoby, które spotkałem na
swej drodze, zasadniczo wybrały to pierwsze, ale wybór taki nie jest ani oczywisty, ani prosty”47.

Zdaniem socjologa Grzegorza Babińskiego w tzw. „wychowaniu etnicznym” zawsze najważniejszy jest przekaz tradycji etnicznych48. W okresie powojennym socjalizacja w rodzinie ortodoksyjnej, sztetlowskiej stała się jedynie
nostalgicznym wspomnieniem. Jak mówią Żydzi w wywiadach zebranych przez
dziennikarkę Irenę Wiszniewską w książce pt. My, Żydzi z Polski:
„Łańcuch został przerwany. Jeśli nie urodzisz się i nie wychowasz w chasydyzmie, nie będziesz umiał naprawdę go czuć. Znam osoby, które próbują zostać
chasydami, moim zdaniem jest to jednak tradycja przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Można – mówię to w cudzysłowie – zrekonstruować swoje żydostwo, to znaczy odzyskać swoją żydowską tożsamość. Dużo trudniej jest odbudować lokalną, rodzinną tradycję, ponieważ nie ma jej na czym oprzeć”49.
„Dziś, gdy żydowskość nie została przekazana, trzeba ją odtworzyć. To dążenie można uważać za pewien rodzaj solidarności z nieznanymi przodkami”50.
„Nie ma cudów: jeżeli chcemy, żeby byli jacyś Żydzi, muszą być instytucje
żydowskie, małżeństwa żydowskie i dzieci żydowskie. Jeżeli ktoś czuje się
Żydem, powinien umieć się w swoje żydostwo choć trochę zaangażować”51.

Szacunkowe dane mówią o 15–20 tys. osób pochodzenia żydowskiego żyjących w Polsce. Uczestniczących w życiu Gmin Wyznaniowych oraz organizacji
i stowarzyszeń żydowskich jest zacznie mniej (około 2 tys.), natomiast według
Spisu Powszechnego z 2011 roku – 7 508 obywateli zadeklarowało identyfikację
żydowską52. Wiele jest wyzwań, przed którymi staje obecnie środowisko żydowskie w Polsce (m.in. problemy z koszernym jedzeniem, brak edukacji stricte
religijnej, luka pokoleniowa, emigracja młodzieży do Izraela). Większość polskich Żydów pochodzi z mieszanych rodzin – ich pochodzenie często jest niehalachiczne. W ogromnej większości są to osoby niereligijne, dla których żydowska tożsamość to przede wszystkim więź z dziedzictwem historycznym
i kulturowym. W latach 2011–2012, w ramach projektu realizowanego dla
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu „Życie żydowskie na Dolnym
Śląsku w latach 1945–1997”, przeprowadzono 20 wywiadów z liderami organi47
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zacji żydowskich z terenu Dolnego Śląska. Reprezentowali oni pokolenia polskich Żydów – urodzonych przed II wojną światową na terenie Polski centralnej
i na Kresach Wschodnich, także urodzonych w czasie wojny w ZSRS (najczęściej na Syberii) oraz po wojnie – w drugiej połowie lat czterdziestych lub
w latach pięćdziesiątych już na Dolnym Śląsku. Rozmówcy Tamary Włodarczyk
pochodzili z pełnych rodzin żydowskich, gdzie obydwoje rodzice byli Żydami,
lub z rodzin mieszanych (ojciec lub matka byli Żydem, a drugie z rodziców –
Polakiem, Rosjaninem, Ukraińcem lub Niemcem). Wszystkich badanych, oprócz
dużego zaangażowania na rzecz wspólnoty, łączy fakt, iż kontynuują oni model
rodziny mieszanej w swoich związkach i najczęściej posiadają świecką identyfikację53.
Dla innych Żydów drogą rozwoju żydowskiej tożsamości może być obecnie
judaizm reformowany. W ostatnich kilku latach również gminy ortodoksyjne
w Polsce zdają się „otwierać” na potrzeby osób mniej religijnych, szukają kompromisów identyfikacyjnych (pochodzenie żydowskie po jednym dziadku), na
swoich stronach internetowych informują nawet o tym, co dzieje się w sąsiedniej
gminie reformowanej, etc.
Jeden z młodych liderów żydowskich za najważniejsze zagrożenia uznał
zmniejszającą się populację i rozpłynięcie się w morzu polskości, a także aliję
(emigrację do Izraela).
„Jeśli nasze dzieci będą kontynuować tradycję małżeństw mieszanych, to nasza mniejszość w ciągu dwóch pokoleń rozpłynie się całkowicie w oceanie
polskości”54, choć „paradoksalnie, aby utrzymać liczebność następnych pokoleń przy obecnym modelu dzietności, wskazane byłyby związki mieszane, co
z kolei rozmazywałoby naszą tożsamość”55.

Upatruje on szans dla społeczności w odzyskiwaniu potencjału wśród Izraelczyków i Żydów z innych państw polskiego pochodzenia, dostrzega duży rezerwuar osób pochodzenia żydowskiego za naszą wschodnią granicą, postuluje
większą otwartość Gminy oraz stworzenie żydowskiego systemu edukacji i programu konwersji dla chętnych partnerów członków społeczności żydowskiej56.
Władze Gmin starają się dopomóc młodych ludziom w znalezieniu partnera.
Jeden z rabinów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie – Moshe Bloom na łamach żydowskiego magazynu „Kolbojnik” proponuje nawet stworzenie
bazy danych dla Żydów, którzy pragną wstąpić w związek małżeński57.
53

T. Włodarczyk, Świecka tożsamość polskich Żydów jako żydowska tożsamość alternatywna,
„Studia Europaea Gnesnensia 2013/8”, s. 15–16.
54
R. Sosnowski, Żydowska demografia we współczesnej Polsce..., dz. cyt., s. 22.
55
Tamże, s. 23.
56
Tamże.
57
M. i Ch. Bloom, Co małżeństwo ma wspólnego z przejściem przez Morze Czarne?, „Biuletyn
Gminy Wyznaniowej Warszawskiej. Kolbojnik”, Zima 2014, s. 13.

Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej...

333

W Polsce nie prowadzono jak dotąd badań na temat polsko-żydowskich rodzin mieszanych na szerszą skalę, brakuje raportów podobnych do tych zrealizowanych w Europie Zachodniej. Jednakże możemy odnieść się na przykład do
doświadczenia kilku osób prowadzących dom mieszany religijnie, które udzieliły wywiadów Wiszniewskiej. Różne są modele takich rodziny, wspólna jest
troska kobiet o przekaz tradycji. Jedna z kobiet aktywnych w tworzeniu gminy
reformowanej Beit Trójmiasto wyjaśnia:
„Szabas spędzam we własnym domu, z moim partnerem Markiem i Maryśką,
moją dwudziestojednoletnią córką. Będzie tradycyjnie. Upiekę chały, zrobię
śledzia, zapalę świece, odmówię kidusz, choć nie mam wrażenia, żebym tę
modlitwę do końca opanowała. Posiedzimy, pogadamy, jak to w rodzinie. Marek nie jest Żydem, ale jak mawiają moi przyjaciele, jest najbardziej żydowski
ze wszystkich gojów. Pięknie uczestniczy w naszej tradycji, bardzo dużo wie
i mnie wspiera”58.

Członkini Chabad Lubawicz nauczyła się dzielić swój świat na cywilny
(praca) oraz żydowski (prywatny):
„Mama czuje się tam równie dobrze jak ja. Mój dziesięcioletni syn ma już
swoje towarzystwo, rozumie ten świat i różnice między światem żydowskim
i nieżydowskim. Czasami zabieram męża, który nie jest Żydem, ale jest akceptowany. On też bardzo lubi tę atmosferę [...]”59.

Z kolei młodsze, trzecie pokolenie Żydów, dzisiejszych trzydziestokilkulatków to po części młodzi ludzie wychowani w większej świadomości pochodzenia żydowskiego (nawet jeśli również pochodzą z rodzin mieszanych), prezentujący skomplikowane i zindywidualizowane rozwiązania dylematów tożsamościowych oraz postawy wobec podwójnego dziedzictwa kulturowego. Szef ZOOM (Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa) twierdzi, iż:
„[...] luka pokoleniowa sprawia, że żydowskie życie tworzą goje [...], to pokłosie braku Żydów, którzy znając się na tym, mając tradycje rodzinne, ale
będąc też intelektualnie wyposażeni, byliby w stanie tworzyć tę kulturę”60.

Kulturoznawca, Katka Reszke w książce pt. Powrót Żyda zgromadziła obszerny materiał narracyjny na podstawie 50 wywiadów biograficznych z osobami pochodzenia żydowskiego (urodzonych na końcu lat siedemdziesiątych do
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku). Znamienne, iż w gronie jej rozmówcy znaleźli się przede wszystkim młodzi ludzie wychowani w kulturze pol58
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skiej, którzy dowiedzieli się o swoim pochodzeniu w okresie dorastania i wówczas podjęli wysiłek deasymilacji. Kwestia wpływu wychowania w rodzinie
mieszanej bądź całkowicie zasymilowanej nie była centralnym elementem zaprojektowanych badań, ale w naturalny sposób pojawiła się w narracjach biograficznych. Są to osoby, które muszą zmagać się z problemem „aury nieautentyczności”, wynikającej z braku ciągłości międzypokoleniowego przekazu i konieczności poszukiwania nowych form odniesienia. Ich tożsamość jest dodatkowo kwestionowana przez Żydów z zagranicy za brak pochodzenia halachicznego
i nieistnienie „typowego” środowiska żydowskiego we współczesnej Polsce, jak
również przez Polaków, jak i innych młodych Żydów (z powodu nieposiadania
żydowskiej matki)61. Szczególnie dotkliwe jest poczucie przerwania transmisji
międzypokoleniowej, charakterystyczne są wypowiedzi:
„Myślę, że charakterystyką polskiej żydowskiej tożsamości jest fakt, że my się
socjalizujemy poprzez relacje z rówieśnikami, że jesteśmy pokoleniem, które
nie miało rodzinnych sederów pesachowych. I dla większości z nas podstawowym doświadczeniem przekazywania żydowskiej tożsamości był pierwszy
seder pesachowy prowadzony przez jakiegoś bardziej doświadczonego rówieśnika”62.
„Żałuję, że nie byłam takim dzieckiem, który sobie biegał po synagodze
i przeszkadzał wiecznie... I wiesz, i nie miał problemu z rozróżnieniem, czym
się różni Tora od Talmudu, i wiedział to, już nie wiem, w wieku lat ośmiu63.

Reszke skoncentrowała się na grupie osób, które o swoim pochodzeniu dowiedziały się często przypadkowo i na własną rękę musiały budować od podstaw
swoją żydowską tożsamość. W tym pokoleniu znajdziemy jednakże również młodych ludzi, nazwanych przez Wiszniewską „Żydami od kołyski”. Maniuszka jest
przykładem osoby wychowanej w przedszkolu żydowskim, związanej z Teatrem
Żydowskim, a także zakorzenionej w tradycji przez swoich rodziców:
„Mamy różne życia, różne cele i zainteresowania, a jednocześnie należymy do
tego samego środowiska. Z tym, że to środowisko zostało stworzone przez naszych rodziców. My je po prostu odziedziczyliśmy i mamy niejako na wyposażeniu”64.

Jan, żydowski działacz społeczny, także „odziedziczył” zaangażowanie
społeczne po ojcu (który zakładał Żydowski Uniwersytet Latający w latach
osiemdziesiątych i był propagatorem obchodzenia szabasów w domach prywat61

Por.: K. Reszke, Powrót Żyda. Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po
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nych). Jan zna wszystkie modlitwy szabasowe, ale w okresie dorastania odrzucił
religijność (choć nie żydowskość). Wspomina:
„Z domu wyniosłem wychowanie religijne, mimo że świadomie je odrzuciłem. Już w dzieciństwie podniosłem bunt przeciw religijności ojca. Jako siedmiolatek w szabat oglądałem telewizję pod kołdrą i przemycałem do domu
szynkę [...]. Miałem oddzielną zastawę i wydzieloną szafkę w kuchni na niekoszerne jedzenie. Religijność mojego ojca przekułem w taką radykalną antyreligijność”65.

Sara przywołuje w pamięci: „Piekłam chałeczkę, byłam w żydowskim przedszkolu, potem w żydowskiej szkole” [...].
Inaczej uważa jej brat:
„Parę razy był szabat, ale nie systematycznie, co tydzień. A wychowanie niereligijne? To jest trudne pytanie, bo to, co otrzymuje się od rodziców, jest
w dużej mierze nienazywalne. Żydowska tradycja w sposób konkretny, bezpośredni nie została nam przekazana”66.

Ich mama była bardzo aktywna w społeczności, to dzięki jej inicjatywie
dzieci wspólnie brały udział w szabatach u znajomych, zostały wysłane na Taglit
(obóz w Izraelu dla młodzieży posiadającej żydowskie korzenie), ale jak podkreśla Jakub to był jednorazowy pomysł i nie uważa tego za przekaz tradycji67.
W jaki sposób młodzi Żydzi zadbają o odnowienie łańcucha tradycji? Absolwenci żydowskiej szkoły Laudera, z którymi miałam przyjemność rozmawiać
kilka lat temu czuli się spadkobiercami dwóch kultur. Dziedzictwo dwukulturowe uznali za wzbogacenie własnej tożsamości kulturowej, a nie utrudnienie
w jej konstruowaniu. Kilkoro pragnęło wychować dzieci z kulturze żydowskiej,
jak jedna z osób wyznała: „Marzy mi się tradycyjny ślub pod chupą, wychowanie dzieci w żydowskiej tradycji, przekazanie im całej mojej wiedzy”68.
Pozostałe akcentowały pozostawienie takiej decyzji w gestii potomków.
Część z nich uwzględniała możliwość zawarcia małżeństwa mieszanego (tak jak
nierzadko miało to miejsce w przypadku ich rodziców). Generalnie, osoby deklarujące się jako religijne opowiadały się za wychowaniem dzieci zgodnie
z zasadami judaizmu, natomiast młodzi ludzie zaangażowani w różne świeckie
aspekty kultury żydowskiej pragnęli, aby ich dzieci miały świadomość swojego
pochodzenia i potrafiły głośno o tym mówić, aby uzyskały gruntowną wiedzę na
temat własnego dziedzictwa kulturowego:
65
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„Na pewno przedstawię dzieciom mój punkt widzenia oraz swoją religię. Na
pewno nie narzucę im tej religii. Pokaże jedno i drugie i pozwolę im wybrać.
Jeśli żona będzie wierząca i będzie się to wiązało ze ślubem, to będę to musiał
jakoś rozwiązać. Wtedy w domu będą obchodzone i polskie i żydowskie
święta”69.

Afiliacja miałaby mieć charakter dobrowolny, bo jak powiedziała jedna
z rozmówczyń:
„[...] będzie zależało w dużej mierze od mojego męża. Myślę, że jeśli nasze
wiary będą się różniły, to wychowamy dziecko w jednej i drugiej i potem damy mu wybór”70.

Nadmieńmy, iż większość interlokutorów Reszke żyje obecnie w związkach
małżeńskich, w narzeczeńskich albo długoletnich związkach nieformalnych
z innymi polskimi Żydami lub Żydówkami bądź Polakami i Polkami żydowskiego pochodzenia (w kilku przypadkach są związani z obcokrajowcem żydowskiego pochodzenia). Reszke ustaliła również, że osoby które pragną mieć dzieci
deklarują, że pragnęli je wychować w pełnej świadomości ich żydowskości,
a nawet chcieliby móc zapewnić im jakiś stopień żydowskiej edukacji. Ostateczną decyzję pozostawią jednak dziecku71. Zwróciła uwagę, iż w tym pokoleniu decyzje o dziecku podejmowane są później niż we wcześniejszych pokoleniach72. Kwestie wychowawcze to również element poczucia misji, mającej na
celu przetrwanie narodu, pragnienie aby „żydowskość” była dla dzieci już czymś
normalnym:
„Chciałabym, żeby moje dzieci to miały, żeby nie zadawały sobie pytania, co
to, takich pytań podstawowych, żeby mogły już pójść dalej z tą tożsamością, w
którąkolwiek stronę one będą chciały pójść. Żeby po prostu to miały już dane”73.

Nadal kwestią trudną pozostaje znalezienie w Polsce odpowiedniego żydowskiego partnera, nie znamy skali małżeństw mieszanych w młodym pokoleniu, co więcej, nie wiemy na ile kryterium etniczne jest nadal koniecznym/istotnym czynnikiem przy doborze partnera życiowego. Na gruncie polskim
te zagadnienia wymagają dalszych eksploracji. Badania Reszke wyznaczają
dalsze tropy, bo oto „generacja odnaleziona” zaczyna tworzyć własne ogniska
domowe. Przed wszystkim należałoby zwrócić uwagę na modele rodzin, które
konstruują przedstawiciele trzeciego pokolenie (przy tym niekoniecznie spośród
69
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grona bardzo zaangażowanych w żydowskie życie instytucjonalne) oraz ustalić
poczucie tożsamości społecznej dzieci wychowanych w tego typu małżeństwach. W ostatnich latach można zaobserwować, że najmłodsi, kilku/kilkunastoletni członkowie społeczności (a przynajmniej niektórzy) chętnie uczęszczają dziś do klubów i szkółek niedzielnych, wyjeżdżają na żydowskie kolonie.
Mogą swobodnie rozwijać swoją tożsamość w szkołach żydowskich (w Warszawie i Wrocławiu). Wszak edukacja formalna i nieformalna w grupie rówieśniczej to drugie – obok rodziny – kluczowe ogniwo socjalizacji. Niezależnie od
tego czy pochodzą oni z rodzin mieszanych, czy mają dwoje żydowskich rodziców, stanowią dziś wielką nadzieję na kontynuację szelszelet haKabala i szansę
dla odradzającej się mniejszości żydowskiej w Polsce. Czy jednak zostaną przez
nią w pełni zaakceptowani?
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Rodzina w sytuacji stalinowskiego zniewolenia
The Polish family under Stalinist subjugation

Streszczenie
Sytuacja polskich rodzin w okresie stalinowskiego zniewolenia była szczególnie
trudna. Rodzinę traktowano jako ważną agendę socjalizacji politycznej systemu, który
nie posiadał najmniejszego zakorzenienia w sferze tradycyjnych wartości i norm,
ukształtowanych w procesie historycznego rozwoju polskiej państwowości. Wobec
pryncypiów łacińskiej cywilizacji, opartej na pojęciach personalizmu, cenionych w polskich rodzinach, cyniczne zabiegi odebrania wolności, podmiotowości i osobistej własności – cele, do których w mniej lub bardziej zawoalowany sposób zmierzał stalinizm
– nie powiodły się, co doprowadziło do załamania planów komunistów. Rodzina nie
przestała być najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju istoty ludzkiej, nie udało
się teoretykom „nowego porządku” – sprowadzić rodzinę do roli „podstawowej komórki społecznej” o „moralności socjalistycznej”.
Słowa kluczowe: rodzina, stalinizm, zniewolenie.

Abstract
The situation of Polish families during Stalinist subjugation was particularly arduous. The family was treated as an important part of the political system’s socialization
which was not rooted at all in the sphere of traditional values and norms developed in
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the process of historical progress of the Polish statehood. Due to the foundations of
Latin civilization based on personalization that were cherished by Polish families, cynical endeavors to take away freedom, legal capacity and personal property – the objectives which Stalinism aimed at both indirectly and directly – failed, which destroyed the
communists’ plans. The family did not cease to be the most important centre of human
life and development. Theoreticians of a „new deal” did not manage to limit the family
to the role of a „basic social unit” of „socialist morality”.
Keywords: family, Stalinism, subjugation.

„Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończył wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór
o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej
oraz wartości życia ludzkiego stały się bardziej subtelne,
a tym samym bardziej niebezpieczne”.
(Jan Paweł II, Kraków, 8 czerwca 1997)

Wprowadzenie – forsowana ideologia
Stalinizm opisywano na różne sposoby: jako doktrynę, jako system lub jako
postawę intelektualną. Według Normana Daviesa, stalinizm był:
„[...] i pierwszym, i drugim, i trzecim. W r. 1948, kiedy normalna paranoja
Kremla wzrosła do nienormalnych rozmiarów, został on w pośpiechu narzucony wszystkim wschodnioeuropejskim sprzymierzeńcom ZSRR. Polska nie
była wyjątkiem”1.

Proces stalinizacji powojennej Polski przebiegał podobnie jak w innych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wciągniętych w strefę wpływów ZSRS.
W ramach konsolidacji bloku wschodniego kontrolę nad życiem społecznym
sprawowało NKWD i tworzone pod jej nadzorem tajne organy policji, wymuszające akceptację społeczną dla istniejącego systemu.
W Polsce w latach 1944–1956 podstawową metodą sprawowania rządów
był terror i stosowane represje oraz szeroko zakrojona propaganda. Zasadniczym
celem indoktrynacji było wpojenie obywatelom uwielbienia dla władzy ludowej
i Stalina jako „dobrego wujka” i „wodza narodów”. Budowany system polityczny był oparty na dominacji PPR/PZPR i demontażu świadomości Polaków.
Rozmontowanie polskiego ducha miało przebiegać zgodnie z narzuconą ideologią – w kierunku odejścia od światopoglądu religijnego na rzecz światopoglądu
materialistycznego opartego na filozofii marksistowsko-leninowskiej oraz wy1

N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 1036.
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tworzenia akceptacji dla rozwoju socjalistycznej gospodarki. Starano się przy
tym udowadniać, że dokonywane przemiany polityczne i gospodarcze, mają
charakter historycznie prawidłowy i nieodwracalny, a polityka tzw. komunistów,
zarówno w Polsce, jak i w innych państwach obozu socjalistycznego – jest jedynie słuszna.
Aby zwiększyć skuteczność działań światopoglądowych, władze partyjno-rządowe podporządkowały forsowanej ideologii politycznej także wychowanie,
które służyło kształtowaniu „n o w e g o c z ł o w i e k a ” – c z ł o w i e k a s o c j a l i z m u . Obywatela, który odegrał określoną rolę społeczną – własnym
działaniem poświadczał słuszność wprowadzonej doktryny ustrojowej, obcej
kulturze polskiej, wywiedzionej bezpośrednio z doświadczeń Związku Radzieckiego, „Człowieka” przyzwyczajonego do komunistycznej formuły państwa,
podporządkowanego kolektywowi/organizacji partyjnej, którego charakteryzuje:
ucieczka od wolności i odpowiedzialności, brak samodzielnego myślenia oraz
działania, agresja wobec słabszych i uniżoność wobec silniejszych, zniewolenie
intelektualne i całkowite podporządkowanie władzy.
Wyrazem nowego podejścia do wychowania moralno-społecznego było też
łączenie wychowania patriotycznego z kształtowaniem, tak bliskich realnemu
socjalizmowi, postaw internacjonalistycznych, wspomagających integrację ruchów robotniczych. Komuniści bowiem zakładali, że narody w znaczeniu burżuazyjnym będą stopniowo obumierały, a klasa proletariatu uzyska międzynarodową
supremację2. Dzięki temu, jak twierdzili aktywiści partyjni, główną rolę w nowym, bezklasowym społeczeństwie odegra proletariat robotniczy, i nadejdzie:
„[...] okres powszechnej szczęśliwości, wolnej od drapieżnych kapitalistów
i krwiopijczych obszarników oraz kułaków bezlitośnie wyzyskujących biedotę
wiejską”3.

W tym „nowym porządku” społecznym inteligencja była nieprzydatna, dlatego starano się zepchnąć ją na margines życia społecznego. W związku z tym
rzeczywista inteligencja polska została zastąpiona – wzorem ZSRS – tak zwaną
„nową inteligencją” o robotniczo-chłopskim rodowodzie.
Idea nowej inteligencji wyprowadzona została – podobnie jak większość
rozwiązań ustrojowych – z doświadczeń ZSRS, a konkretnie z poglądów i dorobku teoretycznego Lenina4.
2

L. Trocki, Klasowy charakter państwa radzieckiego, 1 października 1933 r., por. źródło:
https://www.marxists.org/polski/trocki/1933/10/klasowych.htm [dostęp: 02.05.2016].
3
S. Gawlik, Szkoła polska w dobie zniewolenia komunistycznego (1945–1989). Refleksje z oddali
czasu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 23.
4
R. Grzybowski, Systemowe uwarunkowania rozwoju oświaty i wychowania w Polsce w latach
1945–1956 (zarys problematyki), [w:] M. Brodnicki, E. Gorlaff, A. Kołakowski (red.), Wychowanie – opieka – kształcenie. Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku,
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 18.
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Komuniści rozwijając myśl Lenina dokonali podziału inteligencji, przyjmując za kryterium podziału – stopień akceptacji komunizmu. Typologia „swój
– obcy – wrogi” posłużyła z kolei Stalinowi do zaklasyfikowania inteligentów
do jednej ze wspomnianych kategorii5. Warto nadmienić, iż do grupy „wrogi”,
a przynajmniej „obcy” komuniści zaliczyli w zasadzie całą zastaną przez siebie
inteligencję polską oraz tych, którzy nie poddali się totalitarnej militaryzacji
rzeczywistości. Władze partyjno-rządowe stosowały bowiem hasło: „Kto nie
z nami, ten przeciwko nam”6. Do kategorii „swój” można było, w przeświadczeniu komunistów, zaliczyć jedynie przedstawicieli nowej inteligencji dobieranej
spośród robotników. Nadzieje związane z „nową inteligencją” były tak wielkie,
że od tempa jej przyrostu uzależniono powodzenie gospodarczych i kulturalnych
przemian rewolucyjnych w Polsce. Rozbudowa szeregów „nowej inteligencji”
stała się jednym z najważniejszych mierników socjalistycznego rozwoju7.
Inteligencja ze społecznego awansu wtłoczona w „warstwę służebną dla
klasy robotniczej”, była masowo kształcona w odpowiednio przebudowanym
systemie oświaty i wychowania, który służył wytworzeniu i wypromowaniu tej
nowej, robotniczo-chłopskiej inteligencji. Aby ustanowiony system wychowania
pokrywał się „z całokształtem życia codziennego” i zapewniał „niemal automatyczne odtwarzanie narodu cnotliwego, naprawdę godnego idealnej wspólnoty”8,
wymuszano jego urzeczywistnienie stosując wzmożone kontrole instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży, a „pedagogika [pedagogia –
dop. T.H.-B.]” usprawiedliwiała „represje wobec jednostek uznanych za niegodne Rzeczypospolitej idealnej”9. Ale przede wszystkim o d e b r a n o o b y w a telom, a tym samym rodzinie wolność, podmiotowość
i osobistą własność.
„Rodzina przestała być – w założeniach teoretyków «nowego porządku» –
najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju istoty ludzkiej. Wyznaczono
jej rolę jedynie «podstawowej komórki społecznej»”10.

5

Tamże, s. 19.
Z tego względu ówczesne sądy wyrokowały w sprawach politycznych na podstawie niesłychanie represyjnych przepisów prawnych. W rezultacie w latach 1944–1956, jak wynika z materiałów źródłowych opracowanych przez Jerzego Pruszyńskiego, aresztowano około 300 tysięcy
ludzi, których skazano na długoletnie wyroki więzienia. Karę śmierci orzeczono w ponad 6 tysiącach przypadków. Katalog wystawy: „Zbrodnie w majestacie prawa”, materiały zestawił: J. Pruszyński, s. 6.
7
Cyt. za: R. Grzybowski, Systemowe uwarunkowania..., dz. cyt., s. 19.
8
Pisał Bronisław Baczko, analizując Wielką Rewolucję Francuską; T. Hejnicka-Bezwińska,
Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 185.
9
Tamże, s. 185.
10
R. Czaplińska, Z Archiwum Pamięci... 3653 więzienne dni, K. Szwagrzyk, J. Żegadło (red.), IPN
Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 16.
6
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o „moralności socjalistycznej”, która dawała nadzieję na wychowanie „(wyhodowanie) istoty, której można by nadać miano «homo sovieticus» [co było
zgodne z «teorią» Łysenki11 – przyp. E.K.]. Miał być to człowiek pokorny
i dyspozycyjny wobec władzy, pozbawiony tożsamości i podmiotowości, czyli
spełniający rolę śrubki w wielkiej machinie społecznej”12. Zgodnie bowiem ze
„stalinowskim dyskursem o istocie ludzkiej” – dobro „ludowej ojczyzny” służące przyszłemu szczęściu „światowego proletariatu”, było jedynym, słusznym
punktem odniesienia i jedynym obiektem najszlachetniejszych uczuć jednostki.

Rodzina jako agenda socjalizacji politycznej.
Sortowanie rodzin
W rezultacie wprowadzanych „przemian” strukturalnych i funkcjonalnych
państwa socjalistycznego miała też dokonać się zmiana jakościowa rodziny.
Dążono do pełnej emancypacji członków rodziny, aby zbudować rodzinę w pełni egalitarną, co było niemożliwe, jak twierdzono, w warunkach burżuazyjnych13. Wówczas bowiem dominował model rodziny burżuazyjnej, oparty głównie na powiązaniach majątkowych. Według emisariuszy „nowego porządku”,
dopiero właśnie dzięki rewolucji socjalistycznej, która zniosła „polityczne i ekonomiczne panowanie burżuazji likwidując kapitał i wyzysk kapitalistyczny”14,
rodzina burżuazyjna utraciła warunki swego funkcjonowania.
Dokonana tzw. zmiana socjalistyczna, w tym – socjalistyczna przebudowa
wsi, miała też przyspieszyć przemiany rodziny chłopskiej prowadzącej indywidualne gospodarstwo. Przeobrażenia rodziny chłopskiej były związane ze zmianą struktury rodziny i wewnętrznym podziałem władzy. O ile w tradycyjnej
rodzinie chłopskiej mężczyzna trzymał w swym ręku władzę, zajmował w „[...]
rodzinnym zespole roboczym stanowisko kierownika i organizatora produkcji.
[...] Był «głową rodziny».”15 To w „społeczeństwie industrialnym” wiejskie
kobiety zamężne, podejmując pracę zarobkową. „Idąc do fabryk, biur, przedsię11

Trofim Łysenko, „uczony”, który uchylił cały dorobek i osiągnięcia genetyki światowej, zaakceptowany przez Komitet Centralny Partii, przypadł do gustu Stalinowi, z tego powodu, że wystąpił z projektem „rozkułaczenie nauki”. Zdaniem Łysenki „[...] rośliny i zwierzęta mogą przekazywać następnym generacjom cechy, które nabyły pod wpływem środowiska (otoczenia)
i specjalnych zabiegów hodowlanych”, co odpowiadało „[...] ideologii totalitarnego komunizmu
i dawało nadzieję na wychowanie”, T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna..., dz. cyt.,
s. 196.
12
Tamże, s. 196.
13
J. Nowak, Marksizm-leninizm o rodzinie. Klasowo-historyczny charakter małżeństwa i rodziny,
[w:] J. Piotrowski (red.), Wybrane problemy socjalistycznej rodziny, Wydawnictwo Książka
i Wiedza, Warszawa 1978, s. 36.
14
Tamże, s. 36.
15
B. Tryfan, Nowe elementy pozycji społecznej kobiety wiejskiej, „Kultura i Społeczeństwo” 1968,
nr 2, s. 123.
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biorstw usługowych, [...] usamodzielniły się, stały się współżywicielkami rodziny, wyszły w swych kontaktach zawodowych i towarzyskich poza «ognisko
domowe»”16. W pracy kobieta zajęła miejsce „[...] nie jako kolaborator mężczyzny w małym warsztacie indywidualnym, ale jako normalny pracownik zakładu
przemysłowego, to daje jej poczucie równości. Wykonywanie zawodu jest więc
jednocześnie sygnałem przekształcenia statusu społecznego kobiety i ewolucji
ról wewnątrz rodziny”17.
Wskazywano, iż różnice w pozycji społecznej żon rolników i żon chłoporobotników są bezsprzecznie oznaką zmian, dokonujących się pod wpływem
czynników przekształcających strukturę społeczną i zawodową rodzin wiejskich18. Podkreślano, iż procesy te nie przebiegają automatycznie jako wynik
obalenia burżuazji i zbudowania gospodarki socjalistycznej, lecz są efektem
systemowych działań. W wyniku likwidacji klas antagonistycznych i usunięciu
barier klasowych, doszło do ukształtowania sojuszu robotniczo-chłopskiego oraz
robotniczo-inteligenckiego. Ponieważ Sojusz robotniczo-chłopski był fundamentem pomyślnego rozwoju socjalistycznej Polski, z tego powodu dominującym wzorem życia rodzinnego stała się rodzina robotnicza19.
Rodzina robotnicza, zgodnie z marksistowsko-leninowską wizją rodziny,
miała służyć „szczęściu proletariatu” i zapobiegać degradacji społecznej, dokonującej się w obrębie „zdemoralizowanej rodziny burżuazyjnej”20.
Rodzinę robotniczą traktowano jako podstawową komórkę społeczeństwa
socjalistycznego, która „[...] uwolniona od deformacji ustroju burżuazyjnego
miała być demokratycznym związkiem najbliższych sobie ludzi...”21, twórczo
współdziałających w kształtowaniu „człowieka socjalizmu”. W tym celu rodzina
robotnicza miała być zharmonizowana z polityką rządzącej partii robotniczej,
i wraz ze szkołą zapewnić jednolitość wpływów wychowawczych, aby uformować postawy moralne i polityczne, pożądane w społeczeństwie socjalistycznym.
Z powodu konieczności przyspieszenia wzrostu gospodarczego rodzinę traktowano jako:
„[...] «brygadą produkcyjną» zorganizowaną w taki sposób, że produkcyjne
funkcje rodziny determinowały jej strukturę, a równocześnie odsuwały na plan
dalszy inne funkcje (poza prokreacją, która była ceniona, ze względu na potrzebę rąk do pracy)”22.

16

Tamże, s. 124.
Tamże.
18
Tamże, s. 129.
19
J. Nowak, Marksizm-leninizm o rodzinie..., dz. cyt., s. 36.
20
K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. I, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1949,
s. 42.43.
21
J. Nowak, Marksizm-leninizm o rodzinie..., dz. cyt., s. 20.
22
Tamże, s. 22.
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Jednocześnie, w myśl zaleceń Lenina, uznano, że:
„[...] proletariat nie może osiągnąć zupełnej wolności, jeżeli nie zdobędzie zupełnej wolności dla kobiet. Chodzi o taką wolność, która umożliwi im być
aktywnymi działaczkami rewolucji [...] Kobiety zamknięte «w niewoli domowej» mają ograniczone horyzonty myślowe, działają hamująco na aktywność
społeczno-polityczną męża, nie wychowują należycie potomstwa w duchu socjalistycznym”23.

Aby kobiety współuczestniczyły w „całkowitym urzeczywistnieniu socjalizmu” – zdaniem Lenina – nieodzowna „[...] jest równość kobiet i jej wyzwolenie
od pracy jałowej, otępiającej, nieproduktywnej roboty”24. Uwolnienie kobiet od
„jałowej roboty” pozwoli im na „[...] twórcze zajęcia w wygospodarowanym
w ten sposób czasie”25 i umożliwi spełnienie misji podobnej do tej, jaką odgrywał ojciec, który wnosił treści polityczne do życia rodzinnego. W ten sposób,
według Jerzego Nowaka, ideologia socjalistyczna dominująca w rodzinach robotniczych stanowiła „[...] dodatkową formą więzi łączących członków rodziny,
a ich działalność polityczna [była – przyp. E.K.] źródłem prestiżu w rodzinie”26.
Upowszechniany model rodziny Antonina Kłoskowska nazwała modelem
propagandowym. W prezentowanych badaniach wykorzystała jeden z najpopularniejszych organów kultury masowej w Polsce – tygodnik „Przyjaciółka”.
Zanalizowane przez Antoninę Kłoskowską modele rodziny były opisane w literackim dziale pisma w dwóch okresach: 1950–1951 i 1956–1957. Nazwała je
odpowiednio modelem propagandowym nr 1 i modelem propagandowym nr 2.
Model dominujący w grupie robotników łódzkiego przemysłu włókienniczego
nazwała modelem środowiskowym. Jednakże model ten odnosi się do okresu
późniejszego niż oba poprzednie, stąd w niniejszej publikacji znajdą się odniesienia do modeli propagandowych nr 1 i 2 oraz wzorów zachowań ludzkich,
reprezentatywnych dla tych modeli.
Antonina Kłoskowska „model” zdefiniowała jako „[...] normy i wyobrażenia na temat właściwego zachowania konstruowane przez uczestników badanych
systemów społecznych”, natomiast „wzory” zdaniem Autorki – „to regularności
– czyli względnie trwała struktura – powtarzających się zachowań ludzkich,
uwarunkowanych czynnikami społeczno-kulturowymi”27. Model propagandowy
nr 1 lat 1950–1951, w opinii Kłoskowskiej, charakteryzował się przede wszystkim ścisłym podporządkowaniem rodziny szerszemu społeczeństwu. Nie reprezentował on jednak tradycyjnego ujęcia rodziny w sensie koncepcji E.W. Bur23

Tamże, s. 16.
Tamże, s. 17.
25
Tamże.
26
Tamże, s. 35.
27
A. Kłoskowska, Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, „Studia Socjologiczne”
1962, nr 2, s. 44.
24
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gessa28. Od tamtego modelu, jak zauważa Kłoskowska, „[...] różniła go przede
wszystkim redukcja funkcji rodziny. Redukcja występowała tu zarówno w skali
makroskopowej, jak mikroskopowej”29. Rola rodziny sprowadzała się głównie
do prokreacji, przy czy model wyrażał „[...] zasadę ekspansywną o kolektywistycznej motywacji”. Stąd też słabo akcentowano charakter więzi rodzinnej.
Uczuciom nie przyznawano rangi wartości naczelnej, ani w odniesieniu do stosunków między małżonkami, ani w stosunkach rodzice – dzieci. Model ten cechował „egalitaryzm stosunków wewnątrzrodzinnych, co wynikało z zasady
nieakcentowania różnic ról męskich i żeńskich”30. Było to spowodowane położeniem nacisku na pozarodzinne, zawodowe funkcje męża i żony, zarówno jak
rodziców i dzieci. Naczelnym założeniem modelu była przy tym „[...] harmonia
funkcji rodzinnych oraz funkcji produkcyjnych, podkreślana szczególnie w odniesieniu do roli kobiety”31.
Model propagandowy nr 2 z lat 1956–1957, zbliżał się bardzo do typu „rodziny nuklearnej” w ujęciu Talcotta Parsonsa, który uważał, że jest to forma
życia rodzinnego najlepiej dostosowana do systemu industrialnego. Była to rodzina „składająca się z męża, żony (pary heteroseksualnej) i dziecka/dzieci (tzw.
model 2 + 2 lub 2 + 1)”32.
Bez względu na propagandowy model znamiennym elementem była praca
zawodowa kobiety i łączenie dwóch ról – domowej i zawodowej. Model mężczyzny żywiciela i kobiety zajętej wyłącznie domem uznano za atrakcyjny wyłącznie w „rodzinach burżuazyjnych”. Stąd też w latach 1947–1954 najsilniej
podkreślano dążenie do aktywizacji zawodowej kobiet, wraz z akcentowaniem
jej roli jako członka społeczeństwa socjalistycznego33. Istotą funkcjonowania
tego społeczeństwa była świadoma prokreacja, zapewniająca sprawne funkcjonowanie zespołu domowego. Promowano małodzietne rodziny, uznawane za
najkorzystniejsze, nie tylko z powodów materialnych, ale także ze względu na
aktywność zawodową kobiet34. Podkreślano też, iż małżeństwo jest instytucją
28

„Rodzina przeobraża się przy tym z formy instytucjonalnej w związek przyjaźni, a wzajemne
obcowanie i współżycie w niej ma swą podstawę w interakcji osobowości w małżeństwie i bezpośrednich stosunkach rodziców z dziećmi”. E.W. Burgess, H.J. Locke, The Family: From Institution to Companionship, American Book Co, New York 1953; F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 153.
29
A. Kłoskowska, Wzory i modele..., dz. cyt., s. 52.
30
Tamże, s. 52.
31
Tamże.
32
Tamże, s. 53.
33
Z analizy przeprowadzonej przez Jerzego Piotrowskiego wynika, iż „[...] w liczbach bezwzględnych liczba zatrudnionych kobiet rośnie: w latach przedwojennych liczba pracownic nie przekraczała 1 miliona, z końcem 1946 roku wynosiła 800 tysięcy, w 1955 roku przekroczyła 2 miliony [...]. W okresie 1946–1960 liczba pracujących kobiet wzrosła bardziej niż liczba pracujących mężczyzn, a mianowicie kobiet o 175%, mężczyzn o 135%”. J. Piotrowski, Aktywizacja
zawodowa kobiet zamężnych a ich sytuacja rodzinna, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 1, s. 115.
34
F. Adamski, Model rodziny w świadomości młodzieży współczesnej, „Kultura i Społeczeństwo”
1968, nr 1, s. 190–191.
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świecką, nie związaną z religią i instytucjami kościelnymi. Religijność i związane z nią tradycje świąteczne starano się zastąpić „odświętnością” ideologiczną.
Lata 1946–1956 były okresem szczególnie rozbudowanej „oferty” świąt
państwowych. Wyjątkowo uroczyście obchodzono: rocznice Rewolucji Październikowej, Wyzwolenia Polski, 1 Maja, Manifestu Lipcowego itp. Okazją do
świętowania były również takie wydarzenia, jak zjazdy i zloty organizacji politycznych i społecznych, Zloty Młodych Przodowników, a także daty urodzin
i śmierci bohaterów ruchu robotniczego35. Większość tych uroczystości była
obchodzona w zorganizowany sposób, w formie wiecu lub zebrania, z udziałem
całych rodzin.
Obok świąt rocznicowych jednodniowych, obchodzono również święta
trwające dłużej – tygodniowe, miesięczne, na przykład przypadający na październik/listopad miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej36. W ten sposób starano się kształtować świadomość i wyobrażenia „przeciętnego” obywatela socjalistycznego państwa polskiego. Wymienione formy obchodów świąt
państwowych z nadzwyczajną pieczołowitością organizowano w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych wśród robotników rolnych.
„Pokazanie tego jak świętują [...] «swoi» kulturowo-społecznie, miała budować, pewien mit, tworzący poczucie własnej, zbiorowej wartości i tożsamości.
Po drugie obecność delegatów zakładowych oraz władz lokalnych i centralnych miała tworzyć iluzję wspólnoty, jedności i równości, a tym samym potwierdzać głoszone przez ideologię hasła”37.

R o d z i n a stała się w a ż n ą a g e n d ą s o c j a l i z a c j i p o l i t y c z n e j .
W praktyce oznaczało to – drastyczny sposób stalinizacji życia codziennego
i stosowanie kryterium priorytetu klasowego w traktowaniu dzieci i ich rodziców. Dzieci i rodziców dzielono w zależności od pochodzenia społecznego
i realizacji przez nich aktualnych celów państwa, co znalazło odzwierciedlenie
przede wszystkim w dostępie do edukacji i opieki nad rodziną i dzieckiem. Segregacja dzieci i ich rodziców została usankcjonowana stosownymi przepisami
prawa. W dniu 29 maja 1948 r. został wydany okólnik Ministerstwa Oświaty
w sprawie opieki nad młodzieżą chłopską i robotniczą, zamierzającą się kształcić w szkołach średnich. Zgodnie z tymi regulacjami pierwszeństwo w przyjęciach do szkół ogólnokształcących stopnia licealnego uzyskały dzieci robotników,
chłopów małorolnych i średniorolnych, nauczycieli i inteligencji pracującej38.
35

E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Wydawnictwo
„Trio”, Warszawa 2005, s. 130.
36
Tamże, s. 132.
37
Tamże, s. 133.
38
Okólnik Nr 12 z dnia 29 maja 1948 r. (II P – 2730/48) w sprawie opieki nad młodzieżą chłopską
i robotniczą zamierzającą kształcić się w szkołach średnich, Dziennik Urzędowy Ministerstwa
Oświaty, Warszawa nr 6, 24 czerwca 1948, s. 236–237.
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Zaś w 1951 roku Ministerstwo Oświaty przyjęło zasadę, że przedszkola
w Polsce Ludowej mają pozwolić kobiecie–matce „[...] na równi z mężczyzną
stanąć do produktywnej pracy, podnosząc godność kobiety i wyzwalając nowe
siły do produkcji”39. Z tego względu przedszkola były głównie organizowane
w miastach i osiedlach robotniczych, a na wsi – w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR), Państwowych Ośrodkach Maszynowych (POM) i spółdzielniach produkcyjnych. Przy czym zdecydowano, że w skolektywizowanych
gospodarstwach rolnych i spółdzielniach produkcyjnych zostaną rozbudowane
przedszkola, które pracują w okresie pilnych prac polowych przez dziewięć godzin, w mieście zaś te, które w dziewięciogodzinnym wymiarze pracują przez
cały rok40. Dalsza modyfikacja zasad dostępu do opieki przedszkolnej została
dokonana w 1952 roku. Postanowiono wówczas, że dzieci matek pracujących
będą miały zapewnioną pełną, dziewięciogodzinną opiekę i trzykrotny posiłek,
natomiast potomstwo matek niepracujących będzie przebywać w przedszkolu
tylko przez pięć godzin i otrzyma tylko jeden posiłek. W przedszkolach tzw.
mieszanych, tzn. skupiających dzieci matek pracujących i niepracujących, dzieci
matek niepracujących miały przychodzić do przedszkola po śniadaniu i wychodzić po pięciu godzinach. Ewa Neyowa, ówczesna naczelnik Wydziału Przedszkoli Ministerstwa Oświaty, uważała, że „Takie ustawienie jest słuszne i sprawiedliwe i stanowi dla matki zachętę do pracy zawodowej”41. Zdaniem Dariusza
Jarosza, tak formułowane zasady przyjęć do przedszkoli powodowały, że zgodnie z nimi była dokonywana tzw. korekta i rozbudowa ich sieci. W efekcie, której w okresie między styczniem a listopadem 1952 r. powstało 117 przedszkoli
w miastach (nowe lub przeniesione), 76 w osiedlach robotniczych, 294 we
wsiach spółdzielczych lub takich, które były „w przededniu uspółdzielczenia”
(większość z nich to przeniesione z innych rejonów). Dzięki temu w 1951 roku
przyjęto do przedszkoli ponad 109 000 dzieci matek pracujących, a w 1952 roku
– ponad 137 000. Podobne kryteria selekcji obowiązywały przy organizowaniu
tzw. akcji wczasów letnich dla dzieci i młodzieży. I tu Jarosz przywołuje Instrukcje z 17 marca 1949 r., w której stwierdza się, że:
„Rekrutacja uczestników winna być przeprowadzona w oparciu o kryteria klasowe. Pierwszeństwo w korzystaniu z wczasów mają dzieci robotników, zarówno zamieszkałych w mieście jak i na wsi, biedoty wiejskiej, mało i średniorolnych chłopów oraz inteligencji pracującej”42.

Należy podkreślić, iż egzekucję tych zasad zapewniło Ministerstwo Oświaty
stosując limity procentowe dzieci z poszczególnych grup uprawnionych do ko39

D. Jarosz, Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci
w Polsce w latach 1948–1956, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1998, nr 2, s. 110.
40
Tamże, s. 110.
41
D. Jarosz, Główne kierunki..., dz. cyt., s. 110.
42
Tamże, s. 112.
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rzystania z wczasów. Ustalono, iż w 1950 roku z terenów poszczególnych kuratoriów powinno w akcji uczestniczyć: dzieci robotników – 80%, pracowników
umysłowych – 12%, osieroconych, emerytów, inwalidów, kwalifikujących się
do opieki społecznej 5%, drobnych rzemieślników – 3%43. Zgodne z logiką systemu było również utrzymywanie oddzielnej sieci przedszkoli wojskowych
i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP). Kryterium priorytetu klasowego stosowano też w odniesieniu do dzieci osieroconych i rodzin zastępczych. Z powodów ideologicznych i ograniczeń finansowych, w pierwszej kolejności zahamowano akcję tworzenia rodzin zastępczych jako formy opieki nad
sierotami. Z ustaleń Jarosza wynika, że w grudniu 1948 roku wychowywało się
w nich około 78 000 sierot, głównie na wsi44. W roku 1950 i 1951 Ministerstwa
Oświaty zaczęło stopniowo przenosić dzieci „z rodzin kułackich” do domów
dziecka, ponieważ uznano, że:
„[...] dzieci te nie tylko są często w nieludzki sposób wykorzystywane, ale
i wychowywane w całkowicie wrogiej atmosferze. Nienormalną również rzeczą jest, żeby w państwie ludowym dostarczono w ten sposób siły roboczej
bogaczom wiejskim. W razie nieodpowiedniej liczby nowych domów dziecka
należy dzieci z rodzin kułackich przenieść do rodzin robotniczych”45.

Ponadto w celu „przełamywania upośledzenia młodzieży robotniczej i chłopskiej w dostępie do szkół wszystkich szczebli”, zgodnie z postanowieniem aktywu
Polskiej Partii Robotniczej (PPR) z dnia 30 października 1948 r., przejmowano
placówki oświatowe i zakłady opieki nad dziećmi prowadzone przez organizacje
społeczne, w tym kościelne. Przy czym szybka likwidacja domów zakonnych,
zwłaszcza w latach 1949–1950, odbywała się kosztem pogorszenia warunków
życia ich wychowanków46.
Poza tym po 1950 roku i wprowadzeniu terenowych organów jednolitej
władzy państwowej państwo przejęło zadania w zakresie opieki i wychowania
dzieci realizowane dotychczas przez organy samorządu. Zlikwidowano Towarzystwo Burs i Stypendiów, rozwiązano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy,
włączając prowadzone przezeń ogniska wychowawcze do ogólnej sieci państwowych domów dziecka.
Podobny los spotkał Towarzystwo Gniazd Sierocych47, mimo że Kazimierz
Antoni Jeżewski, tworzył je, aby pomagały dziecku w jego wszechstronnym
rozwoju i wychowaniu w rodzinnej atmosferze przepojonej miłością, jak najbardziej zbliżonej do naturalnego środowiska rodzinnego. – I choć w pamięci spo43
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Tamże.
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łecznej dobrze zapisała się działalność Towarzystwa Gniazd Sierocych, to jednak idea „rodzicielstwa” w oparciu o doświadczenia Kazimierza Jeżewskiego
nie znalazła uznania u „nowej władzy”48. Zgodnie z etatystycznymi koncepcjami
Ministerstwo Oświaty rozbudowywało sieć państwowych (do pewnego czasu
również TPD-owskich) szkół i przedszkoli kosztem prowadzonych przez organizacje wyznaniowe49.
Stalinizacja wychowania również w szkołach odbywała się pod hasłem „[...]
demokratyzacji systemu oświatowego i jego znacznej rozbudowy dla umożliwienia szerokiego awansu społecznego warstw ludowych, a zwłaszcza młodzieży robotniczo-chłopskiej”50. W miejsce lansowanego przez szkołę polską okresu
międzywojennego ideału „Polaka – obywatela wielonarodowościowej Ojczyzny” zaczęto upowszechniać obcy kulturze polskiej ideał „budowniczego socjalizmu”. Wymiernym przejawem wprowadzenia do sfery teleologicznej sprzecznych z polską racją stanu ideałów wychowawczych był dysonans, w wyniku
którego: „Bardzo długo dwa systemy wartości tradycyjny i nowy – komunistyczny, przenikały się”51.

Dwa światy życia codziennego młodzieży szkolnej
Ideowo-polityczna przebudowa polskiej edukacji w praktyce szkolnej była
prowadzona z ekspansywną przebiegłością i hipokryzją, od pozorowanego egalitaryzmu do skrajnego centralizmu i arogancji, które wywołały dezaprobatę
i opór społeczny. W konsekwencji – powstały dwa światy życia codziennego,
w których występowały rozbieżności między formalnie głoszonymi w szkole
wyobrażeniami o społeczeństwie socjalistycznym a rzeczywistymi zachowaniami uczniów i nauczycieli. Znaczna część młodzieży szkolnej, od dorosłych przyswoiła sobie „podwójny język”, inaczej wypowiadała się na lekcjach i „zebraniu
zetempowskim”, inaczej w domu rodzinnym i w gronie zaufanych kolegów –
nie poddających się nowemu systemowi wartości. Lucjan Kulesza – uczeń Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, późniejszy nauczyciel, wspomina: „mogę
z przekonaniem stwierdzić, że w większości nauczyciele nie ulegli próbom
zniewolenia serc i umysłów młodego pokolenia Polaków. Łączyła nas głęboka
48

„Kazimierz Jeżewski zmarł nagle 15 marca 1948 r. W 1949 r. rozwiązano Towarzystwo. „Gazeta Krakowska” zamieściła notatkę: stniejące od 42 lat Towarzystwo Gniazd Sierocych dobrze
zapisało się w pamięci społeczeństwa [...] Obecnie, w związku z centralizacją opieki nad sierotami, domy dziecka należące do Towarzystwa przejmuje Kuratorium szkolne...”. B. Passini, Sto
lat rodzinnych domów dziecka, „Przyjaciel dziecka” 2008, nr 1–6(598–603), s. 3.
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Z. Woźnicka, Wychowanie przedszkolne w Polsce Ludowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa 1972, s. 37.
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wiara i nadzieja, że będziemy mogli znowu pracować uwolnieni od ideologicznych gorsetów i politycznych nacisków”52. Jako przykład zachowania niezależności politycznej profesorów Liceum Pedagogicznego w Białymstoku, mimo
stosowanych represji, przywołał:
„[...] nauczycielkę psychologii – panią Irenę Jundziłł, która zalecając pedagogikę Tiepłowa, znakomicie przybliżała nam wybitnych polskich pedagogów –
psychologów, takich jak Jan Władysław Dawid, Stefan Szuman, Mieczysław
Krentz czy Stefan Baley”53.

Upolitycznienie wychowania spowodowało również zmiany organizacyjne
w zakresie funkcjonowania ideowych organizacji społecznych w środowiskach
dziecięcych i młodzieżowych. Oznaczało to wyeliminowanie ze szkół i innych
instytucji państwowych pracujących z młodzieżą możliwości funkcjonowania
organizacji o ideologii innej niż narzucona przez państwo. Dotyczyło to zwłaszcza stowarzyszeń katolickich i ugrupowań niezależnych ideowo. Najważniejszą
organizacją, dopuszczoną do działania na terenie szkół było poddane mocnej
indoktrynacji i „oczyszczone” z „wrogich elementów” harcerstwo, podporządkowane Związkowi Młodzieży Polskiej i Związek Młodzieży Polskiej podległy
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Nauczyciele i uczniowie z lat pięćdziesiątych wspominają, że Organizacja
Harcerska, oparta na sowieckich wzorach, była zaprzeczeniem Związku Harcerstwa Polskiego54. Jako wzór wychowawczy stawiano pioniera i komsomolca
Pawlika Morozowa (bohatera książki W. Gubariewa), który własnego ojca „sabotażystę władzy sowieckiej” wydał w ręce GPU, za co sam poniósł śmierć,
zamordowany rzekomo przez wrogów władzy radzieckiej55.

52

E.C. Król i M. Walczak (wyb. i oprac.), Na przełomie, wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat
1944–1956, cz. I, Wydawnictwo IBE, Warszawa 1994, s. 186.
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Tamże, s. 181.
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E.J. Kryńska, S.W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–
1956, Wyd. Trans Humana, Białystok 2003, s. 117.
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Książka W. Gubariewa Pawlik Morozow była zakwalifikowana przez Ministerstwo Oświaty
jako „pożądana” lektura dla klas V–VII. Wykaz wydawnictw zatwierdzonych do użytku szkolnego. Język polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1952, nr 4, poz. 40. Władze sowieckie stworzyły mit Pawlika Morozowa. Pisano o nim książki i poematy, nawet operę, nakręcono filmy, postawiono mu pomniki w wielu miastach, jego imieniem nazwano szkoły, ulice,
fabryki i kołchozy. Kult tego „męczennika idei” trwał pół wieku. Potem okazało się, że Pawlik
był umysłowo niedorozwiniętym chłopcem, półanalfabetą, szpiclującym w swojej wiosce chłopów, którzy w okresie wielkiego głodu starali się ukryć trochę zboża dla swojej rodziny. Nie był
pionierem ani komsomolcem, zginął w 14. roku życia, zamordowany wraz z bratem w 1952 roku przez funkcjonariuszy lub agentów GPU. Uśmiercono go, by sterroryzować opornych chłopów i przyspieszyć kolektywizację wioski. Kuzynów Morozowa, jako rzekomych sprawców
mordu, rozstrzelano. J. Drużnikow, Zdrajca nr 1, czyli wniebowzięcie Pawlika Morozowa, Wydawnictwo „Zebra”, Warszawa 1990.
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Natomiast 10-punktowe Prawo ZMP, nakazywało członkom: wierną służbę
Polsce Ludowej, w której „nie będzie wyzysku człowieka przez człowieka”,
wierność rewolucyjnym tradycjom, dążenie do jedności ludu pracującego miast
i wsi, praca nad zdobywaniem „światopoglądu naukowego” i umiejętności zawodowych, udział w ciągłym współzawodnictwie, rozwijanie sprawności fizycznej i przysposobienia do obrony kraju, solidarna walka łącznie z międzynarodowym obozem postępu przeciwko imperializmowi, kształcenie w sobie „nowej moralności społecznej”56.
W grudniu 1948 roku ZMP liczył blisko 525 tysięcy członków, zrzeszonych
w 18 tysiącach kół. Uczniowie stanowili 40% tej liczby57. W rok później liczba
zetempowców przekroczyła milion. W 1953 roku organizacja liczyła półtora miliona, a w 1955 – dwa miliony członków i członkiń. Każdego roku dziesiątki tysięcy zetempowców otrzymywało legitymacje kandydackie PZPR i prawie każdy
z nich po odbyciu stażu stawał się pełnoprawnym członkiem partii. W połowie lat
pięćdziesiątych ponad jedną trzecią kandydatów PZPR stanowili członkowie
ZMP58.
Presja ideologiczna władz partyjno-rządowych spotykała się ze sprzeciwem
społecznym, wyrażającym się w działalności konspiracyjnej formacji wojskowych i organizacji młodzieżowych. Mimo że był to ruch niepodległościowy
o ograniczonych rozmiarach, to jednak stanowił niemałą przeszkodę w komunistycznej indoktrynacji, ponieważ odwoływał się do polskich tradycji wolnościowych krzewionych w rodzinie i skupił w swoich szeregach Polaków silnych
duchem i cieszących się autorytetem. Powojenny bunt będący tzw. „drugą konspiracją” miał charakter spontaniczny. Był samorzutnym protestem, naturalną
reakcją młodych, ideowych Polaków, którzy nie mogli pogodzić się z utratą
suwerenności państwa i narodu polskiego, z hegemonią wrogiego mocarstwa
komunistycznego, z antypolską propagandą i panującym terrorem aparatu przemocy59. W pierwszych trzech latach powojennych powstało – według Informatora MSW – niespełna sto organizacji, zaś po 1948 roku utworzono ich prawie
czterysta, przy tym główne natężenie działalności konspiracyjnej w szkole przypadało na lata 1949–1953.
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Tamże, s. 72.
L. Motyka, Sprawozdanie z działalności ZG ZMP za IV kwartał 1948. Miesięcznik Instrukcyjny
ZMP, „Nasze Koło Pracuje” 1949, nr 2, s. 37.
58
E.J. Kryńska, Skazane za patriotyzm. „Druga konspiracja” na Białostocczyźnie 1945–1956,
Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2012, s. 49.
59
Niektóre konspiracyjne organizacje młodzieżowe (1945–1956): Związek Wolnej Młodzieży
Polskiej (Nisko 1945–1955), Polska Organizacja Wojskowa (Sławno 1948–1949), Związek
Młodych Patriotów (Polska Partia Wolności, Konin 1949–1956), Harcerska Organizacja Podziemna „Iskra” (1947–1953), Harcerski Ruch Oporu (Warszawa 1948–1956), Tajne Harcerstwo
Krajowe („Szare Szeregi”, Górny Śląsk 1948–1953), Polska Straż Przednia (Tarnowskie, Kraków, Poznań, Opole (1945–1949), Podziemny Ruch Wyzwoleńczy (Lublin 1950), Wolna Młodzież (Warszawa – Częstochowa 1951–1953). Por. E.J. Kryńska, Skazane za patriotyzm...,
dz. cyt., s. 71
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Z dotychczasowych badań wynika, iż łącznie w konspiracyjnym ruchu młodzieżowym uczestniczyło w przybliżeniu około 10 tys. chłopców i dziewcząt60.
Jest to liczba wyliczona na podstawie informacji zawartych w Informatorze
MSW i dostępnej literatury przedmiotu. Są to informacje zbieżne ze stanem
liczebności organizacji młodzieżowych w latach 1944–1956, zamieszczonych
w Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–195661.
Z badań IPN wynika, iż w pierwszych czterech i pół roku władzy komunistycznej działało w sumie 283 organizacje młodzieżowe. W następnym pięcioleciu – od stycznia 1949 – do grudnia 1953 roku – aż 641. Nastąpił wzrost
o 358%. Zdecydowanie najwięcej takich grup istniało w województwie gdańskim (138), wrocławskim (98), warszawskim (64), poznańskim (73), łódzkim
(53) i lubelskim (53), najmniej w kieleckiem (10), olsztyńskim (11), rzeszowskim (12), natomiast w białostockim 25. W ostatnim z wyodrębnionych okresów
– od stycznia 1954 roku do grudnia 1956 roku – było ich tylko 40 (14% ogółu
z lat 1944–1956); najwięcej w województwie gdańskim (8), poznańskim i lubelskim (po 7), najmniej w białostockim i szczecińskim (po 1), łódzkim i rzeszowskim (po 2) oraz katowickim (3)62.
W Informatorze MSW wymieniono 491 konspiracyjnych organizacji młodzieżowych63, które zakwalifikowano do sześciu grup. W grupie, określonej jako
„Organizacje młodzieżowe nawiązujące do tradycji politycznych Armii Krajowej”, podano 60 organizacji liczących prawie tysiąc członków. Do grupy Organizacje harcerskie zaliczono 80 organizacji z liczbą około 1 150 członków.
W grupie „Organizacje młodzieżowe typu WiN-owskiego” wymieniono 8 organizacji liczących 120 członków. W grupie „Młodzieżowe organizacje pozostające pod wpływami endecji” – także 8 organizacji, z liczbą około 140 członków,
a w grupie „Klerykalne organizacje młodzieżowe” 46 organizacji, liczących
około 570 członków. Do ostatniej grupy „Organizacje młodzieżowe bez ustalonego zabarwienia politycznego” zakwalifikowano 289 organizacji, z liczbą około
3360 członków. Łącznie daje to 491 organizacji liczących około 6340 członków64.
Należy jednak nadmienić, iż w Informatorze wymieniono organizacje wykryte i zlikwidowane przez służby bezpieczeństwa. Trudno określić ile organizacji nie zostało wykrytych.
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E.J. Kryńska, S.W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży..., dz. cyt., s. 184.
R. Wnuk (red.), Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, IPN, Warszawa
2007, s. LXVII, 110.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro „C”, Informator o nielegalnych antypaństwowych
organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944–1956 [dopisek – Tajne!, Wyd. Warszawa 1964], Lublin 1993.
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Nie uwzględniono tu grup Młodzieży Wielkiej Polski i Młodzieży Wszechpolskiej, których
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Tych, którzy nie poddawali się „inżynierii dusz” uznano za wrogów „ludowej ojczyzny” i brutalnie przerwano naukę, wyrwano z domu rodzinnego.
Aresztowani młodzi konspiratorzy, po zatrzymaniu byli poddani okrutnym przesłuchaniom. Śledztwo trwało przeważnie długo, nawet kilkanaście miesięcy. Był
to zazwyczaj najtrudniejszy okres w dotychczasowym, krótkim ich życiu.
Aresztowanych głodzono, trzymano ich w nieogrzewanych, a czasem nadmiernie ogrzanych celach, za karę zamykano ich boso i nago lub tylko w bieliźnie w tzw. karcerach, pozbawionych sprzętu (nawet stolika i pryczy) oraz okien
lub szyb w zakratowanych oknach, z wodą na podłodze („plaża”), czasem przy
kilkunastostopniowym mrozie („kino”). Z przesłuchiwaniami łączono bicie
i kopanie aresztowanego po całym ciele. Stosowano wyrafinowane tortury fizyczne, takie jak: bicie pałką w pięty, wlewanie płynów do nosa, łamanie palców wetkniętych między drzwi a futrynę, oparzenia przez podpalenie łatwopalnego materiału włożonego między palce rąk i nóg, zmuszanie do siedzenia godzinami, aż do omdlenia, na nodze odwróconego stołka („kobyłka Andersa”),
wyrywanie włosów, walenie głową o ścianę, porażanie elektrycznością, strzelanie wokół głowy przesłuchiwanego, zawieszanie głową w dół skutego aresztanta
na drągu opartym na dwóch wspornikach („koziołek”)65.
Ujmowanie wszelkich działań w kategoriach wojennych podsycało atmosferę nieustannej walki i ułatwiało władzy stosowanie różnorodnych socjotechnik
zniewolenia społeczeństwa.
Sądy wyrokowały w sprawach politycznych na podstawie niesłychanie represyjnych przepisów prawnych. Wyroki dotyczące konspirującej młodzieży
opierały się na Kodeksie Karnym Wojska Polskiego z 23 września 1944 r., dekrecie PKWN O ochronie państwa z 30 października 1944 r., dekrecie z 16 listopada 1945 r. O przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa oraz na dekrecie z 13 czerwca 1946 r. o tej samej nazwie (tzw.
mały kodeks karny)66.
Najczęściej powoływano się na artykuł 86 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego
Wojska Polskiego, który zagrażał karą długoletniego więzienia, a nawet karą
śmierci za usiłowanie zmienienia przemocą ustroju państwa polskiego. Do tej
kategorii zaliczano sporządzanie haseł, napisów ulotek czy gazetek wymierzonych przeciw totalitarnej władzy komunistycznej.
Wysokie wyroki miały zastraszyć i sterroryzować młodzież, zniechęcić ją
do buntowania się przeciw władzy, wykazać, że marzenia o wolnej i niezależnej
ojczyźnie – to nieziszczalne mrzonki.
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Piszą o tym byli więźniowie na łamach „Jaworzniaków”, np. W. Kazberuk, Drastyczne metody
śledztwa, które stosowano na mnie od 14.II.1950 do 28.V.1956, „Jaworzniacy” 1996, nr 11.
Autor tych wspomnień całkowicie osiwiał wskutek śledztwa w wieku 19 lat! Wstrząsający opis
tortur i losów więziennych podaje Bogumił Słudziński w książce W lochach socjalizmu, Wyd.
konspiracyjne „Kurs”, Warszawa 1988. Autor miał także w chwili aresztowania 19 lat, skazano
go za udział w Młodzieżówce WiN, na 10 lat więzienia.
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Dz. U. RP 1944, nr 6, poz. 27; nr 10, poz. 50; 1945, nr 53; poz. 300; 1946, nr 30, poz. 192.
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Młodych „przestępców politycznych” osadzono po wyroku w więzieniach
i obozach pracy, gdzie ich udręki nie miały końca67. Kierowano ich m.in. do
ośrodków poprawczo-wychowawczych w: Iławie, Jaworznie, Sośnicy, Wesołej.
Dla młodocianych utworzono także specjalne oddziały w dużych więzieniach w:
Białymstoku, Rawiczu (męskie), Fordonie (żeńskie) i Sztumie. Dla młodocianych kobiet utworzono więzienie w Bojanowie. Wcześniej rolę więzienia dla
młodocianych kobiet spełniały tzw. „cele małolat” dla więźniów politycznych –
dziewcząt w wieku 15–18 lat wydzielone w więzieniu kobiecym w Fordonie68.
Celem tych więzień miała być reedukacja polityczna młodych i ich wychowanie.
W 1950 roku także w innych więzieniach rozpoczęto działania mające na celu
„wychowanie” nieletnich więźniów. Łącznie jesienią 1950 roku w więzieniach
polskich przebywało 1 556 dziewcząt i 10 902 młodych mężczyzn i chłopców.
Wielu młodocianych konspiratorów – córek i synów złożyło daninę krwi. Karę
śmierci orzeczono w ponad 6 tysiącach przypadków69.
Dali jednak świadectwo swej wielkiej dojrzałości i odpowiedzialności za kraj.
„Nie jest istotne, że im się nie udało doprowadzić do końca tego co zamierzali
[...], ale myśl, iż nie wahali się działać nie ulegając milczącemu upodleniu
była bardzo krzepiąca...”70.

Był to fenomen polski nie występujący w pozostałych krajach ujarzmionych
przez Związek Sowiecki.

Matki i dzieci w stalinowskich więzieniach
Granicę życia rodzinnego w okresie ideologizacji życia społecznego w latach 1945–1956, wyznaczyły także losy dzieci i ich matek, które paradoksalnie
znalazły się „na głównej linii frontu” wojny dyktatorskiego systemu z człowiekiem. Po raz kolejny okazało się, że losów dzieci nie można oddzielić od losów
matek i kraju. Wiele bowiem kobiet zaangażowanych w walkę o suwerenną
Polskę było matkami w nieludzkich warunkach więziennych. O kobietach
w stalinowskich więzieniach mówi się niewiele i od niedawna, mimo że także
one tworzyły historię tamtych lat.
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Przebywali m.in. w ciężkich więzieniach w Rawiczu, Wronkach, Sztumie, Strzelcach Opolskich, Fordonie. J. Anuciński, Życiorysy, „Jaworzniacy” 1992, nr 2; Z. Goworek, Wronki, jakie
pamiętam, „Jaworzniacy” 1993, nr 10.
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Z. Karl, Krótki zarys struktury organizacyjnej więziennictwa polskiego w latach 1944–1956,
„Przegląd Więziennictwa” 1962, nr 2/17 cz. druga, s. 40.
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Katalog wystawy: „Zbrodnie w majestacie..., dz. cyt., s. 6.
70
Świadectwo. Polska Partia Wolności, podziemna organizacja niepodległościowa młodzieży
wielkopolskiej, Wyd. „Jaworzniacy”, Poznań 2001, s. 2.
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Zapomina się, że „programowe równouprawnienie” „eksportowane” z ZSRS
do Polski wraz z rewolucją socjalistyczną, spowodowało nie tylko „równouprawnienie” kobiet w odniesieniu do stosowanych w śledztwie tortur, w wymiarze
przez „ludowe sądy” najwyższych kar, łącznie z karą śmierci71, lecz także było
fundamentalnym kryterium utworzenia więzień i wyodrębnionych oddziałów
wyłącznie dla kobiet. Można rzec, że był to makiaweliczny sposób traktowania
skazanych kobiet, oprócz „[...] innych kryteriów władze posługiwały się kryterium płci [...], jako kryterium najbardziej podstawowe, rzec można naturalne,
było niestety traktowane wyłącznie w sposób formalny, bowiem wszystkie istniejące przepisy dotyczące wykonania kary zupełnie nie brały pod uwagę psychofizycznych odrębności kobiet”72. I jeżeli nawet występowały przypadki,
zresztą sporadyczne, łagodzenia rygorów zawartych w przepisach regulujących
wykonanie kary wobec kobiet, to generalnie były one identyczne z tymi stosowanymi wobec mężczyzn. Były to konsekwencje natury prawnej i faktycznej.
Całość spraw związanych z więziennictwem (systemem penitencjarnym) włączona została w struktury Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a od 1945 roku Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego73.
Przybliżone dane dotyczące kobiet więzionych przez komunistów mówią
o około 5 tys. osób, tj. około 10% w grupie więźniów politycznych74. Niezależnie od danych statystycznych losy – to zawsze nurt życia poszczególnych ludzi,
ich koleje życia, bieg wydarzeń75, ich decyzje, powiązania, emocje i poglądy, ich
dramaty i osiągnięcia. Te indywidualne dzieje są świadectwem nierzadko tragicznej historii, mówiącej „o wydarzeniach, ale także o reakcji polskiego narodu
na doświadczenie wojny i powojennego podziału i zniewolenia Polski”76. Nasuwa też pewne obserwacje dodatkowe, wynikające z ról, jakie kobiety pełniły
w walce o niepodległość oraz roli, jaką pełniły w rodzinie. Obraz, który się wyłania, jest ilustracją ogromnego patriotyzmu i heroizmu kobiet biorących udział
w konspiracji przeciwko rozszerzającemu się komunizmowi. Jest też tragiczną
egzemplifikacją losów dzieci, których los był niejako epigoński.
71

W Fordonie odbywała karę więzienia Irena Tomaszewicz, która w wieku lat piętnastu skazana
została na karę śmierci, następnie ułaskawiona na 15 lat więzienia. Była jedną z najmłodszych
więźniów politycznych. A także Stanisława Wójcikiewicz aresztowana w wieku piętnastu lat
w 1953 roku „siedziała” już 8 lat. Przykładów orzekania wysokich wyroków wobec nieletnich
dziewcząt było niestety aż nadto wiele. T. Kostewicz, Więzienie w Fordonie na tle struktur więziennictwa lat 1944–1956, Studia Iuridica, t. XXVII/1995, s. 137.
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1944–1958, t. I, Wydawnictwo VIPART, Nadarzyn 1999, s. 11.
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Na polskiej ziemi w trudnych latach powojennych miejscem szczególnego
cierpienia polskiej kobiety i polskich dzieci był Fordon. Fordon, jako centralne
więzienie dla kobiet skazanych w czasach stalinowskich za tzw. przestępstwa
kontrrewolucyjne, albo inaczej – antypaństwowe, funkcjonował od jesieni 1945
roku do jesieni 1956 roku. Warunki odbywania kary w Fordonie, a także w więzieniu dla dziewcząt i młodych kobiet w Bojanowie były wyjątkowo ciężkie,
porównywalne z więzieniami dla mężczyzn w Rawiczu czy Wronkach.
W więzieniu w Fordonie, po 1945 roku, przetrzymywano od 750 do ponad
900 kobiet. Było to więzienie stale przepełnione, bowiem w celach więzienia
przewidziano miejsc na 266 osób, gdy tymczasem osadzonych było trzykrotnie
więcej. Wymierzano im wyroki od kilku lat pozbawienia wolności do dożywocia, a nawet kary śmierci. Wyroki te były niewspółmiernie wysokie do popełnionego czynu (roznoszenie ulotek antypaństwowych i prasy konspiracyjnej,
mówienie prawdy, czy brak woli udziału w zgromadzeniach organizowanych
przez formalną władzę).
Niestety liczba zgonów wśród osadzonych w Fordonie kobiet była znacznie
wyższa niż by to wynikało z faktu pozbawienia je życia spowodowanego wykonaniem wyroku kary śmieci. Wiele bowiem kobiet zmarło i doznało uszczerbku
na zdrowiu ze względu na ciężkie, wyniszczające warunki więziennego życia77.
Przetrzymywane w Fordonie kobiety, wspominają, iż nieustannie odczuwały brak powietrza spowodowany zatłoczeniem cel, były chroniczne niedożywione, karmione zepsutymi produktami, a do tego panowało przerażające zimno
i więcej niż zły stan sanitarny, co przy braku opieki lekarskiej było przyczyną
wielu chorób. Prócz epidemii tyfusu jaka wybuchła w Fordonie, najobfitsze
żniwo zbierała gruźlica, a także choroby wynikające z obniżenia odporności
organizmu78. W tych warunkach wychowywano też dzieci, bowiem wśród kobiet zamężnych osadzonych w Fordonie niemal stale przebywała grupa matek
z małymi dziećmi, najczęściej urodzonymi w więzieniu. Były to kobiety, które
cierpiały potrójnie: z bólu, z lęku o dzieci, które urodziły się w więzieniu oraz na
myśl o mężach – ojcach ich dzieci, których najczęściej czekała kara śmierci
i którzy przechodzili tortury śledztwa. Same też spodziewały się wysokich wyroków. Często też dochodziła troska o dzieci pozostawione w domu pod opieką
babci lub bliskich. Nierzadko na skutek tragicznych przeżyć i okrutnych tortur
traciły pokarm.
Dzieciom pozostającym w więzieniu przyznawano 0,5 l mleka, ósemkę masła, trochę gotowanych jarzyn i ziemniaków. Matki były zatroskane jak zapewnić spokojny sen, „[...] gdy w celi jest około 30 nowonarodzonych i każde z nich
zaczyna płakać jak «na komendę»”79 a niepokój matek udziela się więzionym
dzieciom.
77
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„Alicja za kratami spędzi dziewięć lat. Jej syn Staś przychodzi na świat zdrowy, doskonale się rozwija. Przez osiem miesięcy Ala ma go przy sobie
w dwudziestoosobowej celi – Nie da się opowiedzieć ile człowiek może przeżyć. Nie tylko ja miałam dziecko, obie koleżanki ze szpitalnej celi urodziły.
Dzieci bawiły się razem”80.

Warunki więzienne zimno i stałe niedożywienie powodowało, iż dzieci, podobnie jak matki, często chorowały.„Słyszałam, jak Staś krzyczał chory [...]
W ciągu trzech tygodni został z niego szkielet. [...] Staś jest w agonii, walka o życie trwa kilka tygodni81. Stasia udało się uratować tylko dzięki temu, że zaopiekowała się nim siostra aresztowanej.
Najgorszy był los dzieci, których matki umierały z wycieńczenia bądź
w wyniku ciężkiej choroby. Najczęściej dzieci te trafiały do domu dziecka. Paradoksalnie pobyt w tej państwowej instytucji opiekuńczej wspominają jako
znośny. Na przykład Magdalena, która trafiła w wieku dwóch lat do prowadzonego przez zakonnice sierocińca w Łabuniach, wspomina:
„Tam odkryłam, że świat jest duży. – Nie było muru, było widać pola, horyzont. Panicznie bałam się przestrzeni, sikałam w majtki, kiedy wychodziliśmy
na spacer”82.

Jak wynika ze słów Magdy trauma związana z pobytem w więzieniu była
ogromna. Jednakże koszmar Magdy nie zakończył się. Po śmierci ojca po raz
drugi trafiła do domu dziecka, ale tam gdzie trafiła „nie było już zakonnic.
I wszystko było odwrotnie niż mówił ojciec”83. Magda dowiedziała się, że jej
rodzice to bandyci, bo występowali przeciwko państwu. Na apelach słuchała
o ich zdradzie, a wychowawcy straszyli ją poprawczakiem. Kiedy opuściła dom
dziecka, nie umiała gotować, prać ani obchodzić świąt. Nie umiała być dobrą
matką, podobnie jak i jej rodzeństwo. Nigdzie nie mogli się uczyć i znaleźć pracy. Dzieje ich rodziców trafiały za nimi wszędzie. Postanowili, więc, że będą
mówili, że ich rodzice zginęli w wypadku. Przez wiele lat wyparła z pamięci
swoją prawdziwą historię. Jednak na początku lat dziewięćdzisiątych, kiedy
można było otwarcie mówić o powojennej historii Polski, powróciła do swojej
przeszłości. Odnalazła kobietę, która karmiła ją piersią i kobiety, które się nią
zajmowały w więzieniu w czasie choroby matki. Jedna z nich nawet jej dziękowała, że kiedy jej mama umarła, ona wzięła mamy pelisę i dzięki temu przeżyła.
Pelisa była dla niej, kocem, ubraniem i siennikiem. Magda tych emocji nie wytrzymała, trafiła do szpitala z długotrwałą depresją. Lekarz kazał jej „zerwać
80

Tamże, s. 32.
Tamże.
82
Tamże, s. 34.
83
Tamże, s. 36.
81

Rodzina w sytuacji stalinowskiego zniewolenia

361

z tymi ludźmi, nie spotykać się z nimi, nie wracać do historii – mówi – Dziś
o tym opowiadam, ale naprawdę, jak kiedyś chcę zapomnieć”84. Stąd też nierzadko umierające matki z radością przyjmowały informację, że ich dziecko
będzie adoptowane. „Umierająca Zosia była szczęśliwa, że jej córka nie pójdzie
do domu dziecka, tylko do adopcji. Do porządnych ludzi”85.
Zosia zdecydowała się oddać córkę Hołubowiczom, którzy przyjeżdżali do
więzienia w Fordonie i bawili się z córką Zosi – Ludwiką, aż do śmierci Zosi.
Hołubowiczowie powiedzieli Ludwice, że jest dzieckiem adoptowanym wówczas, gdy skończyła 18 lat. Opowiedzieli jej historię Zosi. Jak wspomina Ludwika, „[...] właściwie przeszłam nad tym do porządku, bardzo kochałam rodziców,
nie potrzebowałam wiedzieć więcej”86. Dopiero po wielu latach Ludwika wraz
z własną córką Heleną (imię po adopcyjnej matce) postanawia odszukać grób
Zosi. Poszukiwania rozpoczęto od ustalenia aktu urodzenia Zosi i aktu adopcji
Ludwiki. Dopiero wtedy córka poznała datę urodzenia swoich biologicznych
rodziców. Jednakże grobu Zosi nie udało się odnaleźć. Helena, córka Ludwiki:
„[...] kładzie kwiaty pod murem więzienia w Fordonie. Ludwika na cmentarzu
od dawna stawia trzy świeczki, ojcu, i dwóm matkom. Teraz przynajmniej
wie, kiedy wszyscy mają urodziny”87.

Elżbieta Amelia Walicka urodziła się w więzieniu na Rakowickiej 21 stycznia 1949 r. Ojcu nie było dane zobaczyć córki88, został skazany na karę śmierci.
Wacław Michał Walicki (ps. „Tesaro”), harcmistrz 13. Wileńskiej Drużyny Harcerskiej, oficer informacyjny w Sztabie Inspektoratu „A” Armii Krajowej
w Wilnie (Inspektorat „A” obejmował powiat wileńsko-trocki). Gdy Armia
Czerwona rozbroiła i internowała wileńskie i nowogrodzkie oddziały AK, Wacław Michał Walicki wraz z kilkoma żołnierzami uciekł. Ale od tej pory NKWD
cały czas go poszukiwało. Okręg Wileński nie ujawnił się, doszło do rozbudowania ekip rozpoznawczo-wywiadowczych. Centralnym punktem zbornym dla
Ośrodka Mobilizacyjnego AK Okręgu Wileńskiego był punkt „repatriacyjny”
w Tuszyn Lesie koło Łodzi. Trzon grup stanowiła brygada „Łupaszki” i „Młota”
działające między Pomorzem, woj. lubelskim i białostockim. W tym czasie ojciec Elżbiety Walickiej, gdy został zastępcą majora Antoniego Olechowicza,
przyjął nowe nazwisko – Lurdecki. Matka – Halina Rytel-Walicka (ps. „Alina”)
została aresztowana wraz z mężem w czerwcu 1948 roku. Prawie w tym samym
czasie aresztowano Filomenę Rytel – babcię Elżbiety Amelii Walickiej89. Filomena Rytel nie była po wojnie związana z AK, mimo to przebywała w więzieniu
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20 miesięcy („dla dobra sprawy”)90. Halina Rytel Walicka przeżyła wyjątkowo
okrutne śledztwo prowadzone przez pułk. Różańskiego oraz bardzo ciężki poród
w warunkach więziennych, Ale jak wspomina córka:
„[...] miała szczęście. A i ja widać je miałam pod jej sercem, bo... Bo z pomocą nam przyszli lekarze – więźniowie wojenni. Jeden z nich – ginekolog – był
Czechem, drugi – to był lekarz niemiecki – Zaibold. Bardzo mamie współczuli. Szczególnie Zaibold, Niemiec (ironia losu)”91.

Elżbieta Amelia Walicka przebywała z mamą w więzieniu do 14. miesiąca
życia. Gdy córka rosła było coraz trudniej ją wyżywić:
„Zanim spełnił mi się roczek, mama otrzymywała dla mnie około pół szklanki
mleka (dzienna «racja żywnościowa»). A gdy ukończyłam już roczek, mama
czasami otrzymywała dla mnie – jedno dziennie jajko. Mama starała wybierać
dla mnie ziemniaki ze swej zupy (przeważnie «serwowano» zupę rybną)”92.

Halina Rytel-Walicka została skazana na 12 lat więzienia, utratę prawa publicznych i obywatelskich oraz przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. W 14. miesiącu życia Elżbieta A. Walicka zamieszkała z babcią, która
właśnie wyszła z więzienia. To zerwanie więzi z matką i więzienną „atmosferą”
bardzo przeżyła, tym bardziej że warunki, jakie mogła zapewnić babcia były
bardzo ciężkie. Nie tylko pod względem finansowym (zarabiała 540 zł, z czego
150 zł. wysyłała mamie do więzienia), ale również organizacyjnym.
„Do żłobka, a potem do przedszkola nie chciano mnie przyjmować, bo byłam
«dzieckiem bandyty». Nawet mi to odpowiadało [...]. Mogłam całe dnie spędzać na podwórku pod okiem życzliwych sąsiadów (bo babcia musiała przecież chodzić do pracy)”93.

Halina Rytel-Walicka wyszła z fordońskiego więzienia we wrześniu 1956
roku Elżbieta Walicka uczęszczała już wówczas do drugiej klasy i przeżyła kolejny wstrząs psychiczny. O powrocie i przybyciu matki do szkoły dowiedziała
się od kierownika szkoły. Sądziła nawet, że kierownik pomylił się.
„Jednak okazało się, że w pokoju dla gości siedziała jakaś obca piękna pani.
Przywiozła dla mnie prezent – lalkę, która zamykała oczy. Ale byłam zawiedziona – to nie była moja babcia.”
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Relacje matki i córki nie były dobre. Elżbieta traktowała matkę jak obcą
osobę i nie chciała się podporządkować jej wymaganiom. Elżbieta przez pewien
czas miała nawet nadzieję, „[...] że ta sytuacja nie będzie trwała długo, że piękna, ale obca pani wyjedzie i że dobra i mądra babcia jakoś tę sprawę załatwi”94.
Niestety okazało się, że ta „pani” zostaje na zawsze. Elżbieta miała ogromny żal
do babci, że babcia z tak lekkim sercem ją „zdradziła”. Babcia „[...] cierpliwie
tłumaczyła mi, że to moja mama, że powinnam zrozumieć [...] przecież niemal
każde dziecko ma swoją mamę. Nie przekonało to mnie. Byłam niepocieszona”95. Halina Rytel-Walicka zmarła w 1993 roku. Przed śmiercią zdążyła ufundować tablicę memoratywną ku czci męża, o śmierci którego dowiedziała się dopiero
w 1956 roku, gdy tymczasem wyrok został wykonany 22 grudnia 1949 r., a teściowa przez długi czas wysyłała do zięcia paczki żywnościowe96.
Wśród więźniarek Fordonu były również kobiety, które w chwili aresztowania miały małe dzieci, które pozostawiły u rodziny, i często musiały znosić
kilkuletnie rozstania i niepokój o ich los. Nierzadko tragiczny. Zdarzało się jednak, iż pozostawione na wolności dzieci trafiały do domów dziecka lub przymusowo do rodzin zastępczych. Czasami też straszono matki, że jeżeli nie podejmą
współpracy z bezpieką, to ich dzieci znajdą się w państwowych instytucjach
opiekuńczych.
Kiedy aresztowano Annę jej syn Tomek miał rok i dziewięć miesięcy, został
z babcią. Jak wspomina Anna śledztwo nie było nawet brutalne, ale gdy śledczy
w czasie przesłuchania powiedział, że jeżeli nie będzie współpracowała, to
„aresztujemy twoją matkę, a dziecko pójdzie do domu dziecka” – przeraziła się.
Anna po zaskarżeniu wyroku przez prokuratora, otrzymała wyrok ośmiu lat.
Wyszła na wolność po ponad pięciu latach. W trakcie zabawy synek uderzył ją
w bliznę po amputowanym palcu. Gdy babcia zwróciła uwagę, aby uważał, bo
mamę boli – odpowiedział „Dobrze ci tak [...] Bo jak się walczyło z Niemcami,
to się idzie do więzienia”97.
Niejednokrotnie bezpieka posługiwała się nie tylko dziećmi, ale i ich macierzyństwem w prowadzonych śledztwach politycznych. Na przykład w lipcu
1955 roku Tadeusz Płużański (należał do WiN-u, aresztowany w 1947 roku,
otrzymał trzykrotnie karę śmierci, był bardzo silnie związany z rotmistrzem
Witoldem Pileckim rozstrzelanym w 1948 roku)98, w piśmie z więzienia we
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Wronkach (gdzie odbywał karę dożywocia) do Rady Państwa PRL, ujawnił
szczegóły śledztwa – wskazując, iż od bicia, zdecydowanie gorsza była nieludzka napastliwość śledczych wobec jego żony, którą maltretowano, aby na nim
wymusić zeznania:
„Bito mnie. Czekało mnie jednak coś gorszego. Ówczesny kierownik Wydziału Śledczego MBP płk J. Różański oświadczył mi, że oficerowie śledczy
nie będą się ze mną «szarpali», gdy mogą wybić z kogo innego to, co im jest
potrzebne. Nie była to czcza pogróżka. W stosunku do żony mojej zastosowano system maltretowania, zalewania potokiem rynsztokowych wymysłów,
deptania jej godności kobiecej. Szantażowano ją, że jeżeli nie podpisze
wszystkiego, co podsuwają jej do podpisu, ja zostanę rozstrzelany. Była
w ciąży. Spowodowano poronienie, które pociągnęło za sobą krwotoki [poronienie przeżyła w karcerze i nie udzielono jej żadnej pomocy lekarskiej –
red.]. Doprowadzono ją do stanu krańcowego wyczerpania fizycznego i nerwowego, w którym traciła świadomość, bredziła, krzyczała, przerażona jakimiś zjawami. Nie dano jej dostatecznej opieki. Oficerowie śledczy szantażowali mnie, że jeżeli nie podpiszę protokołu śledztwa, to wezwą żonę, która
wszystko potwierdzi”99.

Dzieciom i kobietom–matkom więzionym przez komunistów przyszło zapłacić olbrzymią cenę. Większości kobiet brutalnie odebrano dzieci i skazano na
macierzyństwo za kratami, natomiast dzieci wyrwano z domu rodzinnego i „pozbawiono całkowicie własnej” woli100, powodując iż żyły w obszarze cierpienia
i śmierci. Skutki życia w „skrajnej sytuacji” i zerwanych więzi odbijały się też
w życiu dorosłym. Wcześniejsze „zniewolenie” powodowało „chwiejność równowagi życia codziennego, załamanie orientacji wobec samego siebie, próby
racjonalizacji trajektorii i pogodzenia się z nią”101.
Mimo utraty wpływu na bieg wydarzeń i własne życie, to właśnie te dzieci
i matki dały świadectwo swej wielkiej odwagi, dojrzałości i odpowiedzialności
za kraj, dały świadectwo wierności Rzeczypospolitej. Był to element wolnościowy w wychowaniu polskim niezwykle żywotny, przekazywany jakby testamentem z pokolenia na pokolenie, i który stał się też „zaczynem przyszłości,
elementem konstruktywnym jej dzieł”. Było to dziedzictwo, które mogło
w pewnych okresach czasu ulegać przytłumieniu czy zapomnieniu, ale „wewnętrzna ich prężność nie pozwoliła im uschnąć czy przepaść”102. Z tego też
w 1948 oskarżony o szpiegostwo, skazany na karę śmierci, stracony. W.J. Wysocki, Rotmistrz
Pilecki, Wydawnictwo Gryf, Warszawa 1994.
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powodu nieskuteczne okazały się stosowane przez komunistyczny reżim cyniczne akty zastraszenia – wyroki śmierci i długoletnie więzienia, orzekane wobec
polskich rodzin myślących o niezawisłej Polsce.
Wytrwałość w dążeniu do prawdy i niepoddawanie się politycznym naciskom partyjno-rządowym doprowadziło do załamania planów komunistów103.

***
Reasumując, sytuacja polskich rodzin w okresie stalinowskiego zniewolenia
była szczególnie trudna. Natarczywie przekonywano, że zgodnie ze „stalinowskim dyskursem o istocie ludzkiej” – dobro „ludowej ojczyzny” służy przyszłemu szczęściu „światowego proletariatu”, a tym samym jest jedynym, słusznym
punktem odniesienia i obiektem najszlachetniejszych uczuć jednostki. Adekwatnie do rozpowszechnianej ideologii rodzinę traktowano jako ważną agendę socjalizacji politycznej systemu, który nie posiadał najmniejszego zakorzenienia
w sferze tradycyjnych wartości i norm, ukształtowanych w procesie historycznego rozwoju polskiej państwowości. Wobec pryncypiów łacińskiej cywilizacji,
opartej na pojęciach personalizmu, cenionych w polskich rodzinach, cyniczne
zabiegi odebrania wolności, podmiotowości i osobistej własności – cele, do których w mniej lub bardziej zawoalowany sposób zmierzał stalinizm – nie powiodły się, co doprowadziło do załamania planów komunistów. Rodzina nie przestała być najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju istoty ludzkiej, nie
udało się teoretykom „nowego porządku” – sprowadzić rodzinę do roli „podstawowej komórki społecznej” o „moralności socjalistycznej”.
W wychowaniu polskim bowiem dominował duch wolnościowy, przekazywany jakby testamentem z pokolenia na pokolenie, ta głęboko zakorzeniona
tradycja niepodległościowa była siłą narodu polskiego, a także podmiotowości
rodziny.
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Polityka rodzinna w krajach Europy Środkowej
Family-friendly policy in Central European countries

Streszczenie
Zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych wieku XX zmiany demograficzne
w krajach Europy Środkowej zaczęły przyjmować podobny charakter, jak te notowane
wcześniej w krajach Europy Zachodniej. Następował sukcesywny spadek płodności,
czasami nawet poniżej poziomu reprodukcji prostej, zmniejszała się liczba zawieranych
małżeństw i przesuwał się okres ich zawierania. Przeobrażeniom ulegał model rodziny,
powodując zmiany struktur domowych. Następowało więc w przyspieszonym tempie
przejście od tzw. reprodukcji tradycyjnej do nowoczesnej.
Demografowie poszukują przyczyn powyższych zmian we wpływie czynników gospodarczych oraz zmianach światopoglądowych. Powszechnie też podkreślają konieczność prowadzenia polityki prorodzinnej. Na typ polityki, jaką państwo prowadzi wobec
rodzin, istotny wpływ ma tradycja, realizowana polityka społeczno-gospodarcza (np.
konserwatywna, liberalna), sytuacja gospodarcza, opinia publiczna. W węższym zakresie definiowana jest ona jako świadczenia i usługi ukierunkowane na osoby z dziećmi
i na samotnych rodziców. Takie ujęcie obejmuje gotowość i stałe wsparcie w formie finansowych transferów do rodzin, ulgi w podatkach dla rodzin z dziećmi, urlopy macierzyńskie, tworzenie i utrzymywanie placówek opieki nad dziećmi, prawo rodzinne.
W ujęciu szerokim polityka rodzinna obejmuje wszystkie obszary polityki społecznej,
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które mogą mieć potencjalny wpływ na dobro rodziny (dopłaty do przewozów dzieci,
edukacja, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo itd.).
Celem artykułu jest opis zachodzących po 1989 roku zmian w sferze demograficznej, jej skutków dla rodziny oraz realizowanej polityki prorodzinnej w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech w celu wzrostu reprodukcji i zawierania małżeństw.
Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, polityka prorodzinna, Europa Środkowa.

Abstract
The demographic changes in Central Europe which started in the 80s of the 20th
century began to resemble the changes which were noticed earlier in the countries of
Western Europe. Fertility gradually decreased, sometimes even below the simple reproduction rate, the number of marriages dropped and the age when they were made was
changing. The model of the family underwent transformations which caused changes in
family structures. What followed was a fast change from the so called traditional reproduction to modern reproduction.
Demographers are looking for the causes of the above mentioned changes in the influence of economic factors and changes the world view. They also emphasised the
need for a family-friendly policy. An important influence on the type of policy of
a given country is tradition, the implemented socio-economic policy (e.g., conservative,
liberal), the economic situation and public opinion. In a narrower sense it is defined as
benefits and services for people with children and single parents. Such an approach
means the readiness and constant support in the form of financial transfers made to the
families, tax relief for families with children, maternity leaves, the creation and maintenance of institutions which offer child care and family law. In a broad sense, familyfriendly policy covers all areas of social policy which can potentially have an influence
on the good of the family (subsidies towards children’s travel costs, education, safety,
housing, etc.).
The aim of this paper is to describe the changes in the field of demography which
took place after 1989 and their effects on families, as well as the policies implemented
in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary in order to increase reproduction
and the number of marriages.
Keywords: demographic change, pro-family policy, Central Europe.

Podstawowym zadaniem i funkcją państwa jest zapewnienie biologicznego
trwania i rozwoju narodu. W centrum uwagi władz publicznych powinna więc
znajdować się troska o rodzinę i świadome kształtowanie polityki rodzinnej.
W praktyce jednak na typ polityki, jaką państwo prowadzi wobec rodziny, istotny wpływ ma tradycja, realizowana polityka społeczno-gospodarcza (np. konserwatywna, liberalna), sytuacja gospodarcza, opinia publiczna. Istnieje więc
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wiele polityk rodzinnych i wiele ich definicji przy braku jednej, ogólnie przyjętej i powszechnie akceptowanej. W jej analizach często wychodzi się z zakresu
istniejących działań, a więc polityką rodzinną jest to, co ona realizuje wobec
rodziny. W wielu krajach nie jest ona wprost sformułowana, ale tam, gdzie jest –
najczęściej wskazywane są jej cztery cele:
— demograficzne, wśród których najważniejsze jest wspieranie wyższej płodności,
— społeczne, gdzie zwraca się uwagę na problem redystrybucji zasobów,
— ekonomiczne, związane z zatrudnieniem głównie kobiet,
— praw obywatelskich, dotyczące równości płci w różnych sferach życia1.
W szerokim zakresie polityka rodzinna definiowana jest poprzez wszystkie
te obszary polityki społecznej, które mogą mieć potencjalny wpływ na dobro
rodziny (np. edukacja, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, dopłaty do przewozów
dzieci itd.). W wąskim natomiast – jako świadczenia i usługi ukierunkowane na
osoby z dziećmi oraz na samotnych rodziców. Takie ujęcie obejmuje gotowość
i stałe wsparcie w formie finansowych transferów do rodzin, ulg w podatkach
dla rodzin z dziećmi, urlopów macierzyńskich, tworzenia i utrzymywania placówek opieki nad dziećmi oraz kształtowanie prawa rodzinnego.
W krajach Unii Europejskiej polityka rodzinna pozostaje w kompetencji
państw narodowych. Najczęściej pojmowana jest jako zestaw działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin, a jej zakres nie jest na poziomie międzynarodowym wyraźnie określony. Pomimo różnic można znaleźć trzy cechy wspólne.
Pierwsza to dążenie do adaptacji tej polityki do zmieniających się form życia
rodzinnego, druga – przechodzenie od powszechnych od indywidualnych zasiłków, trzecia – wiązanie pracy i życia rodzinnego, głównie za pośrednictwem
większej elastyczności zatrudnienia przy zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn2.
W krajach Europy Środkowej mamy do czynienia z polityką rodzinną
w znaczeniu stosowania pewnych instrumentów, częściowo odziedziczonych po
przeszłości i w pewnym stopniu zmodyfikowanych. Często podkreśla się, że
charakteryzują je brak kompleksowości, jak i spójności, co nie wynika z faktu, iż
nie chce się mieć polityki o tych cechach, lecz ze złożoności i trudności samego
problemu rodziny będącego efektem zmieniającego się stylu życia i zachowań
rodzinnych w transformującej się Europie Środkowej.
Celem artykułu jest charakterystyka realizowanej po 1989 roku polityki rodzinnej rozumianej w węższym zakresie w czterech krajach Europy Środkowej,
a więc w Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech na tle zmieniającej się
1

B. Bodnárová, D. Gerbery, M. Fico, B. Holubová, S. Porubänová, Východiská a výzvy pre vypracovanie štátnej rodinnej politiky, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava 2010, s. 5.
2
K. Kubátová, B. Hamerníková, O. Poláková, St. Klazar, L. Vítek, J. Pavel, Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích Śtřední Evropy, por. źródło: http://www.studie_
vancurova [dostęp: 12.03.2014].
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w ostatnim półwieczu sytuacji demograficznej w tych krajach i dokonujących
się przeobrażeń rodziny.
Od zakończenia II wojny światowej do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
zachowania demograficzne europejskich społeczeństw były bardzo podobne.
Poziom wskaźników demograficznych opisujących zachowania demograficzne
był sprzyjający: wysokiemu wskaźnikowi małżeństw towarzyszył niski poziom
rozwodów, rodziny miały najczęściej dwoje, troje dzieci, a bezdzietność była
niska. W krajach Europy Wschodniej tzw. powojenny baby-boom trwał jednak
krócej niż w krajach Europy Zachodniej i już w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku wskaźnik ogólnej płodności zaczął się obniżać. Do tego przyczyniła się
rosnąca aktywność zawodowa kobiet, wprowadzenie aborcji przed nowoczesną
antykoncepcją i oświatą, niedostateczna podaż usług opiekuńczych dla dzieci
oraz brak mieszkań dla młodych rodzin3.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku następują istotne zmiany w zachowaniach demograficznych w zachodniej i wschodniej
części Europy. Gdy w Europie Zachodniej liczba małżeństw maleje i tradycyjne
stosunki w rodzinie zaczynają być wypierane przez partnerskie, w Europie
Wschodniej liczba małżeństw rośnie a tradycyjne formy współżycia w ramach
małżeństw się konserwują. Charakterystyczną cechą jest też zawieranie małżeństw w niskim wieku. Pozytywny stosunek do małżeństwa i rodziny w tych
państwach wynikał w pewnym stopniu z ówczesnego stylu życia i niskiej atrakcyjności wyższego wykształcenia. Na wzrost małżeństw wpływała też stosunkowo szeroko realizowana – głównie w Czechosłowacji – propopulacyjna polityka i system socjalnego bezpieczeństwa. W ramach wspierania przyrostu naturalnego rodzinom zapewniano znaczącą rekompensatę finansową za wydatki
poniesione w związku z wychowaniem dzieci, wprowadzono pożyczki mieszkaniowe dla młodych małżeństw, a system urlopów wychowawczych oraz opieka
przedszkolna były zaprojektowane tak, by jednocześnie wspierać wysoką aktywność zawodową kobiet. Działania te sprawiły, że notowany spadek liczby
rodzonych dzieci poniżej reprodukcji prostej został zatrzymany. Kobiety rodziły
dzieci w stosunkowo młodym wieku i w stosunkowo wąskiej kategorii wiekowej. Przeciętny wiek urodzenia pierwszego dziecka wynosił 22–23 lata i był
niższy o 4–5 lat niż w krajach Europy Zachodniej4.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiają się jednak pewne
zmiany w zawieraniu małżeństw. Mimo tego, że ich liczba wciąż jest wysoka, to
powoli spada liczba tych po raz pierwszy zawieranych oraz rośnie przeciętny
wiek, w jakim są one zawierane. Węgry, w tym okresie już znalazły się w grupie
3

J. Rychtaříková, Is Eastern Europe experiencing a Second Demographic Transition?, „Acta
Universitas Carolinae Geographica” 1999, nr 1.
4
C. Martinez-Fernandez, J. Perek-Białas, I. Sagan, P. Stronkowski, P. Szukalski, T. Weyman,
Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków
pracy w Polsce, Styczeń, OECD, LEED, 2013.
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państw europejskich, w których rodziło się najmniej dzieci. Efektem tego zjawiska był spadek liczby mieszkańców kraju nie rekompensowany, jak to miało
miejsce wcześniej napływem imigrantów. Najgorsza sytuacja miała miejsce
w 1987 roku, kiedy to tempo wzrostu liczby ludności kraju spadło o prawie
0,5%. Liczba żywych urodzonych dzieci osiągająca w 1975 roku najwyższą po
ostatniej wojnie wartość, zaczęła sukcesywnie spadać osiągając w 1998 roku
najniższe dotąd wartości. Następował spadek płodności kobiet między 25. a 30.
rokiem życia, przy stagnacji płodności w kategorii wiekowej 25–30 lat, spadek
kobiet zawierających związek małżeński i rosła liczba dzieci rodzących się poza
małżeństwem. Notowanych w latach 1989–1991 pozytywnych zmian w sferze
reprodukcji nie udało się podtrzymać, w efekcie między rokiem 1981 a 2010
liczba Węgrów obniżyła się o 7%, spadając poniżej 10 mln5. W Polsce w latach
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i w pierwszej połowie osiemdziesiątych
sytuacja w dziedzinie dzietności była stosunkowo stabilna. Wskaźnik ten jednak
od 1988 roku zaczął sukcesywnie spadać, osiągając w 2002 roku wartość 1,2, by
następnie wzrosnąć do poziomu 1,36 W Czechach i Słowacji, które tworzyły
jedno państwo Czechosłowację już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku wprowadzono szereg rozwiązań mających wspierać rodziny, a więc wydłużono urlop macierzyński, zakazano zwalniania z pracy matek
przebywających na urlopie wychowawczym, podniesiono wysokość zasiłku
macierzyńskiego, poprawiono dostępność do żłobków i przedszkoli, wprowadzono dla młodych małżeństw kredyty mieszkaniowe, umarzane częściowo po
urodzeniu dziecka. Po upadku realnego socjalizmu programy te w Czeskiej Republice przestały funkcjonować i zastąpione zostały przez działania nakierowane
na bezpieczeństwo socjalne i zapobieganie ubóstwu. Spowodowało to już
w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku spadek wskaźnika reprodukcji
do 1,1. W wyniku nacisku społecznego wprowadzono nowe rozwiązania, które
sprawiły, że liczba rodzących się dzieci zaczęła rosnąć i obecnie wynosi 1,47. Na
Słowacji w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wdrożono tylko niewielkie zmiany w sferze świadczeń rodzinnych (zniesienie kredytów
dla młodych małżeństw). Wraz z wprowadzaniem reform gospodarczych i socjalnej dzietność zaczęła spadać osiągając w 2004 roku poziom 1,2. W latach
następnych wraz z wprowadzeniem dodatkowych zasiłków zaczęła rosnąć osiągając wartość 1,48.
5

W. Pięciak, Węgierski eksperyment, „Tygodnik Powszechny”, nr 23(3282) z 03.06 2013 r.
E. Falkowska, A. Telusiewicz-Pacak, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Wydawca Polski
Komitet Narodowy UNICEF, Warszawa 2013, s. 6–12.
7
A. Dragon, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa, luty 2013,
s. 7–9, por. źródło: www.ot-67_do_internetu.pdf [dostęp: 12.03.2014].
8
B. Bodnárová, D. Gerbery, M. Fico, B. Holubová, S. Porubänová, Východiská a výzvy pre vypracovanie..., dz. cyt., s. 7–27.
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(General features)

Cechy ogólne

Typ „państwa
dobrobytu”
(Type of
“welfare state”)

(Priority role of the
market, state aid falls
only the most ; the
minimum level of
income distribution.)

priorytetowa rola rynku; pomoc państwa
należy się tylko najbardziej potrzebującym;
minimalny stopień
podziału dochodów.

Liberalny (anglosaski)
(Liberal/AngloSaxon/)

(Social-democratic
(Scandinavian) social
rights for all; the state
provides work for those
who cannot find it in
the private sector; high
taxes implemented and
high re-allocation of
resources)

prawa socjalne dla
każdego; państwo
zapewnia pracę, którzy
nie mogą jej znaleźć
w prywatnym sektorze;
wprowadzone wysokie
podatki i wysoki realokacji zasobów

Social-demokratyczny
(skandynawski)
(Social-democratic/Scandinavian)
zróżnicowanie w zależności od aktywności
ekonomicznej; nie
istnieje definicja płacy
minimalnej

Prorodzinny (łaciński)
(Pro-family/latin/)

(variations depending
(Professional associa- on economic activity;
tions providing basic
there is no definition of
social rights; high level the minimum wage)
of reallocation of resources)

profesjonalne stowarzyszenia zapewniające
podstawowe prawa
socjalne; wysoki stopień realokacji zasobów

Konserwatywny
(bismarckowski)
(Conservative/Bismarck’s/)

Tabela 1. Model państwa socjalnego i typ polityki rodzinnej
Table 1. The model of the welfare state and the type of pro-family policy

(high degree of reallocation of resources,
slow transition from
state paternalism to
a system of help only
for the poor)

wysoki stopień realokacji zasobów, powolne
przechodzenie od państwowego paternalizmu
do systemu pomocy
tylko potrzebującym

Postsocjalistyczny
(Post socialist)

(Family support)

Wspieranie rodziny

(Results for
social structure)

Skutki dla struktury
społecznej

powszechne podstawowe świadczenia dla
rodzin; wysokie pozostałe świadczenia socjalne; długie urlopy
wychowawcze; rozwinięty system instytucjonalnej opieki nad
dziećmi

(minimum wage defining the minimum
standard of living is not
established; responsibility of child care resides
withn parents and
private institutions)

hierarchia w społeczeństwie; lojalność; państwo wspiera minimalny poziom życia

(universal basic benefits for families; other
social benefits at a high
level; Long maternity
leave; well-developed
system of institutional
childcare policy)

(hierarchy in society;
loyalty; State supports
the minimum standard
of living the traditional
family is the foundation
of the social structure,
breadwinner is the main
source of income, lessdeveloped system of
institutional childcare)

tradycyjna rodzina jest
podstawą struktury
społecznej, żywiciel
rodziny głównym
źródłem dochodów,
słabiej rozwinięty
system instytucjonalnej
opieki nad dzieckiem

(hierarchy in society;
loyalty; State supports
the minimum level of
(universality, solidarity, life)
society extended to the
level of the middle
class, implementation
of universal social
insurance)

nie ma ustanowionej
minimalnej płacy określającej minimum
życiowe; odpowiedzialność za opiekę nad
dziećmi spoczywa na
rodzicach i prywatnych
instytucjach

(inequalities between
rich and poor, implementation of private
insurance)

uniwersalizm, solidarność, społeczeństwo
rozszerzone na poziomie klasy średniej,
wprowadzone uniwersalne ubezpieczenia
społeczne

istnieją nierówności
między ubogimi
a bogatymi; wprowadzone prywatne ubezpieczenie

(Low level of benefits,
little state aid with
childcare to families)

niski poziom
świadczeń, mała pomoc
państwa rodzinom
w opiece nad dziećmi

(hierarchy in society;
loyalty)

(high level of female
employment, long
parental leave, developed child care system,
the right to social benefits which demotivates
employment take up.)

wysoki poziom zatrudnienia kobiet, długi
urlop wychowawczy,
rozwinięty system
opieki nad dziećmi,
prawa do adresowanych świadczeń socjalnych, których wysokość często demotywuje do lokowania się
na rynku pracy

(Gradual differentiation)

hierarchia w społeczeń- sukcesywne różnicostwie; lojalność
wanie się

Australia, Kanada,
USA, Japonia, Wielka
Brytania, Szwajcaria

Państwo

(Pro natal policy)
Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Irlandia,
Luksemburg, Holandia

(child-friendlypolicy)
Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja
(Denmark, Finland,
Norway, Sweden)

(Germany, Austria,
Belgium, France,
Ireland, Luxemburg,
Holland)

neutralna

często cele propopulacyjne

polityka przyjazna
dzieciom

Czechy,Polska, Węgry,
Słowenia, Słowacja
(Czech Republic,
Poland, Hungary,
Slovenia, Slovakia)
(Spain, Greece, Italy,
Portugal)

(Often pro natal objectives)

często cele propopulacyjne

(Mainly social benefits)

Hiszpania, Grecja,
Włochy, Portugalia

(neutral)

(Social benefits, tax
breaks)

(Universal social
benefits)

(Developed)

rozwinięta

zasiłki, ulgi podatkowe zasiłki, ulgi podatkowe głównie zasiłki

(Poorly developed)

(Social benefits, tax
breaks)

uniwersalne zasiłki
socjalne

(highly developed)

słabo rozwinięta

(“double income”
model of family)

dwudochodowy modelrodziny

Źródło: B. Matějková, J. Paloncyová, Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice, VÚPSV, Praha 2004, s. 11.
Source: B. Matějková, J. Paloncyová, Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice, VÚPSV, Praha 2004, p. 11.

(Australia, Canada,
USA, Japan, Great
Britain, Switzerland)

(Neutral)

(Countries)

neutralna

(Population policy)

(Tax breaks)

ulgi podatkowe

(highly developed)

(Poorly developed)

bardzo rozwinięta

(traditional career
model of one of the
parents)

(gender equality policy, (traditional career
support of the family,
model of one of the
“double income” model) parents)
bardzo rozwinięta

tradycyjny model
kariery jednego z rodziców

polityka równości płci, tradycyjny model
wspieranie dwudocho- kariery jednego z rodowego modelu rodziny dziców

słabo rozwinięta

(Do not mix)

niemieszanie się

Polityka populacyjna

(Form of family
allowance)

Forma rodzinnych
zasiłków

(Network status,
childcare facilities)

Stan sieci, instytucje
Opieki nad dziećmi

(Influance ongender
relations)

Wpływ na stosunki
między płciami
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Specjaliści czescy9, analizujący dotychczasową sytuację w sferze wspierania rodzin w krajach Europy Środkowej podkreślają, że choć wprowadzano szereg zmian, to wciąż można mówić dopiero o kształtowaniu się w tych krajach
postsocjalistycznego modelu państwa socjalnego i postsocjalistycznym typie
polityki rodzinnej. Państwa te charakteryzują się różnicującą się wewnętrznie
strukturą społeczną, wynikającą z przechodzenia z jednego typu ładu społecznego do drugiego, często deklarowaną polityką populacyjną, przy powolnym przechodzeniem od państwowego paternalizmu do systemu niesienia pomocy potrzebującym, wysokim poziomem zatrudnienia kobiet, dwudochodowym modelem rodziny i dobrze rozwiniętym systemem opieki nad dziećmi. Głównymi
formami pomocy rodzinom są zasiłki (które demotywują do podejmowania zatrudnienia) i dobrze rozwinięty system instytucjonalnej opieki nad dzieckiem
(patrz Tab. 1.).
Pomimo tych wspólnych cech zakres tej polityki jest różny, czego wyrazem
jest udział wydatków na nią w Produkcie Krajowym Brutto. Z danych Eurostatu10 za 2009 rok wynika, że o ile na Węgrzech przeznaczano na nią 3,1% PKB
(o blisko 1/3 więcej niż średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosząca
2,3%), to w Słowacji 1,7% PKB (około 1/4 mniej niż w UE i o blisko połowę
mniej niż na Węgrzech), w Czechach 1,4% (około 1/3 mniej niż w UE i o ponad
połowę mniej niż na Węgrzech), to w Polsce 0,75% PKB (ponad 3/4 mniej niż
w UE i ponad czterokrotnie mniej niż na Węgrzech).

Polityka rodzinna na Węgrzech
Choć od upadku realnego socjalizmu deklarowanym podstawowym założeniem węgierskiej polityki rodzinnej realizowanej przez rządy było przekonanie,
że najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina, to poglądy na tę sferę oscylowały między dwoma skrajnymi stanowiskami: konserwatywnym (np. prezentowanym przez Kościół propagującym wzrost urodzeń
i rodziny wielodzietne) i egalitarnym (znajdującym wyraz w poglądach, że decydujące znaczenie ma aktualna sytuacja budżetowa państwa, bezrobocie i konieczność ograniczania ubóstwa). Każda zmiana rządów w minionym ćwierćwieczu przynosiła też zmianę koncepcji i strategii polityki rodzinnej. Poszczególne rządy przyjmowały bardzo różne instrumenty wspierania rodziny. Aktualnie oparta jest ona na tezie, że rodzina jest wartością, którą należy wspierać, na
zasadzie przewidywalności, pomocy i prewencji. Podzielona jest na pięć obszarów: finansowego wsparcia wychowania dzieci, godzenia opieki nad dzieckiem
9

B. Matějková, J. Paloncyová, Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na
situaci v České republice, VÚPSV, Praha 2004, s. 10–11.
10
C. Martinez-Fernandez, J. Perek-Białas, I. Sagan, P. Stronkowski, P. Szukalski, T. Weyman,
Przemiany demograficzne..., dz. cyt., s. 45.
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z zatrudnieniem, pomocy w zakładaniu gospodarstwa domowego, rozszerzania
usług pomocy rodzinom, wspierania rodzin potrzebujących szczególnej pomocy11.
W wyniku spadku liczby mieszkańców na Węgrzech w ostatnich latach kładzie się silny nacisk na wzrost poziomu urodzeń jako warunek zachowania „narodu węgierskiego”. Tak więc spadek tego wskaźnika postrzegany jest jako sygnał „złej moralności”. Bezpieczeństwo socjalne oparte jest na ochronie i usługach socjalnych. Do głównych zagrożeń dla rodziny zalicza się ubóstwo wynikające z niedostatecznego wykształcenia, etniczności (Romowie) oraz wielkości
czy niepełności rodzin. System usług socjalnych należy do kompetencji władz
centralnych i lokalnych. Stopa biedy i wysokość świadczeń mierzona jest od
1995 roku do minimum dochodu traktowanego jako 2/3 przeciętnych wydatków
gospodarstwa domowego. Do uzyskania świadczeń socjalnych konieczne jest
wykazanie 180 dni zatrudnienia w okresie minionych dwóch lat. Od czasów
największego spadku urodzeń, a więc od 1998 roku, państwo pełni rolę gwaranta
i regulatora systemu bezpieczeństwa socjalnego.
Zasiłek porodowy należy się każdej kobiecie posiadającej węgierskie obywatelstwo, jak i obcokrajowcom mającym legalny pobyt, a jego wysokość po
1989 roku ulegała zmianie. Do 1992 roku wynosiła 2/3 przeciętnych miesięcznych dochodów netto. W latach 1993–1996 wprowadzono dodatek w okresie
ciąży od 4. miesiąca do miesiąca poprzedzającego uzyskanie prawa do dodatku
na dzieci. W 1997 roku zniesiono dodatek porodowy zastępując go jednorazowym dodatkiem w wysokości 150% minimalnego świadczenia emerytalnego,
bez względu na wysokość dochodu rodziny. W 2005 roku został on podniesiony
do 225% minimalnego świadczenia emerytalnego przy urodzeniu jednego
dziecka i 300% w przypadku urodzenia dwoje i więcej dzieci (kwota na każde
dziecko). Warunkiem uzyskania świadczenia jest co najmniej czterokrotna wizyta u ginekologia w trakcie ciąży.
Od 1998 roku kobieta może zabiegać o zasiłek macierzyński do 60 dni po
porodzie, gdy wcześniej do 30 dni. Kobiety oddające dzieci do adopcji nie mają
prawa do tego świadczenia. Usunąć ciążę można do 12. tygodnia, a powodem
może być zagrożenie życia matki lub dziecka, istotna wada fizyczna lub psychiczna dziecka lub trudna sytuacja materialna. Opłatę za aborcję ponosi kobieta
a jej wysokość wynosi około 1/4 przeciętnej miesięcznej płacy.
Na urlopie macierzyńskim kobieta może przebywać 24 tygodnie, z tego
cztery przed urodzeniem dziecka. Upoważnione są do niego te, które podlegały
ubezpieczeniu społecznemu (pracowały na etacie lub prowadziły działalność
gospodarczą), co najmniej rok w ciągu dwóch lat przed urodzeniem dziecka.
W czasie trwania urlopu macierzyńskiego kobieta otrzymuje 70% swoich ostatnich wynagrodzeń lub – jeżeli w dacie przejścia na urlop nie otrzymywała wynagrodzenia – 70% dwukrotności pensji minimalnej. Nie ma żadnych maksy11

K. Kubátová, B. Hamerníková, O. Poláková, St. Klazar, L. Vítek, J. Pavel, Současná a připravovaná opatření.., dz. cyt., s. 20.
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malnych ograniczeń kwot wypłacanych w trakcie urlopu macierzyńskiego. Ojcowie na Węgrzech są uprawnieni do 5-dniowego urlopu ojcowskiego w ciągu
dwóch miesięcy od dnia porodu. Za każdy dzień urlopu ojcu przysługuje zasiłek
w wysokości 100% dziennego wynagrodzenia, bez górnych ograniczeń kwotowych. Węgry, to kraj o rozbudowanym systemie urlopów wychowawczych. Od
końca urlopu macierzyńskiego do dnia drugich urodzin dziecka matka może
skorzystać z urlopu macierzyńskiego zwanego GYED, o ile w ciągu dwóch lat
przed urodzeniem dziecka pracowała, co najmniej rok. Zamiast matki może
z nigo skorzystać ojciec, ale tylko od dnia pierwszych do dnia drugich urodzin
dziecka. Korzystającemu z urlopu GYED przysługuje zasiłek w wysokości 70%
otrzymywanej pensji, nie więcej jednak niż 70% kwoty będącą równowartością
podwójnej wysokości minimalnej pensji.
Innym typem urlopu wychowawczego jest GYES, który przysługuje do trzeciego roku życia dziecka (w pewnych przypadkach – np. dzieci niepełnosprawnych – do ósmego lub dziesiątego), jednemu z rodziców, o ile żaden z nich nie
jest uprawniony do urlopu GYED (np. ze względu na krótki okres zatrudnienia)
lub jeżeli urlop GYED rodzicom przysługiwał – po jego zakończeniu. Rodzice
mogą przy tym przekazać prawo do korzystania z niego jednemu z dziadków –
o ile sprawuje on osobistą opiekę nad dzieckiem w swoim domu i nie pracuje
więcej niż 4 godziny dziennie. Osobie korzystającej z GYES przysługuje zasiłek
w wysokości minimalnej emerytury, w przypadku bliźniaków lub większej ilości
dzieci urodzonych jednocześnie – w podwójnej wysokości.
Dodatkowo, każdy z rodziców mających trójkę lub więcej dzieci jest
uprawniony do kolejnego typu urlopu wychowawczego – GYET, w okresie
w którym najmłodsze z dzieci ma od trzech do ośmiu lat. W czasie takiego urlopu rodzic może pracować nie więcej niż 30 godzin tygodniowo lub bez ograniczeń godzinowych, jeżeli praca wykonywana jest w domu. W przypadku korzystania z GYET, przysługuje zasiłek w wysokości analogicznej jak GYES.
Instytucjonalna opieka nad dziećmi ma na Węgrzech długą tradycję. Pierwsze przedszkole powstało w tym kraju już w 1828 roku, a pierwszy żłobek dla
dzieci do 3 lat w roku 1852. W okresie realnego socjalizmu prowadzono politykę wspierania rodzin w celu uzyskania jak największej liczby kobiet mogących
podejmować zatrudnienie. Obecnie istnieją dwa typy instytucji opieki dziennej:
dziecięce centra (żłobki) dla dzieci do 3 lat i przedszkola (dla dzieci od 3 do 6
lat). Ostatni rok pobytu w przedszkolu jest obowiązkowy (wiek obowiązku
szkolnego). Żłobki podlegają pod Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rodziny,
a przedszkola pod Ministerstwo Szkolnictwa. Rodzice finansują pobyt dzieci
w przedszkolu w około 20%. W przypadku żłobków brana jest pod uwagę sytuacja finansowa rodziny, tak więc opłaty mogą być całkowicie zniesione. Liczba
tego typu placówek w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku spadła
o 60%. Generalnie około 90% dzieci poniżej 3 lat pozostaje pod opieką matki
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lub innych krewnych. Do przedszkoli uczęszcza natomiast około 90% dzieci
w wieku od 3 do 6 lat12.
Od 2011 roku istotnemu zwiększeniu uległy preferencje dla rodzin w węgierskim systemie podatkowym. Rodzina z jednym lub dwójką dzieci może obniżyć miesięczną podstawę opodatkowania o około 215 euro na dziecko, co
odpowiada mniejszemu podatkowi dochodowemu o około 35 euro miesięcznie
na dziecko. Podobne zmniejszenie dla rodziny z trójką lub więcej dzieci wynosi
aż 700 euro miesięcznie na dziecko, co odpowiada oszczędności na podatku
w wysokości 113 euro miesięcznie na dziecko. Oznacza to, że rodzina posiadająca trójkę dzieci każdego miesiąca jest uprawniona do odliczenia prawie 340
euro od podatku, co w skali roku daje w takim przypadku niebagatelną kwotę
zmniejszenia obciążeń podatkiem dochodowym w wysokości 4 080 euro13.
Pomoc rodzinom nie odnosi się jedynie do sfery ulg podatkowych. Rodziny
wielodzietne (mające 5 i > dzieci) mają dofinansowane obiady (50% ze środków
publicznych) oraz dopłatę do letniego wypoczynku (ze środków samorządu lokalnego). Osobom pracującym mającym 3 dzieci przysługuje rocznie siedem
dodatkowych dni urlopu14.

Polityka rodzinna na Słowacji
W okresie realnego socjalizmu notowano na Słowacji pozytywny stosunek
do małżeństwa i rodziny, do czego przyczyniała się realizowana propopulacyjna
polityka i system socjalnego bezpieczeństwa. Szczególną popularnością cieszyły
się, poza świadczeniami finansowymi, pożyczki dla młodych małżeństw do 30
lat. Pierwsze symptomy zmieniającej się sytuacji demograficznej zanotowano
już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w postaci spadku płodności
urodzeń. Jednak utrzymywanie w pierwszych latach po upadku realnego socjalizmu istniejącego systemu świadczeń socjalnych (poza pożyczkami dla młodych
małżeństw) sprawiło, iż jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku ogólna płodność wynosiła 2,115. Wraz z wdrażanymi reformami w sferze
12

M. Korintus, Ukoly a budoucnost služeb peče o děti v Maďarsku, „Demografie” 2009, cz. 4,
s. 266–273.
13
M. Czarnik, M. Kot, J. Urmański, Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Przegląd stosowanych rozwiązań. Fundacja Republikańska (marzec 2012), por. źródło: ttp://republikanie.org/wp-HYPERLINK „http://republikanie.org/wp-content/uploads/2013/01/Politykaprorodzinna-w-wybranych-krajach-Unii-Europejskiej.pdf”content/uploads/2013/01/Polityka-pro
rodzinna-w-wybranych-krajach-HYPERLINK „http://republikanie.org/wp-content/uploads/2013
/01/Polityka-prorodzinna-w-wybranych-krajach-Unii-Europejskiej.pdf”Unii-Europejskiej.pdf
[dostęp: 14.04.2014].
14
W. Pięciak, Węgierski eksperyment..., dz. cyt.
15
V. Pilinská (ed.), M. Lukáčová, J. Mészáros, B. Vaňo, Demografická charakteristika rodiny na
Slovensku, Edícia: Akty, Bratislava 2005.
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świadczeń socjalnych wskaźnik ten zaczął spadać, osiągając w 2004 roku 1,2, by
w następnych latach wzrosnąć do wartości 1,4 (na zbliżonym poziomie utrzymuje się do dziś)16.
Pierwsza koncepcja państwowej polityki rodzinnej powstała w 1996 roku
i to w niej zdefiniowano podstawowe cele, aktorów i konieczne działania do
realizacji. Jednak na jej kształt w istotny sposób miały wpływ rozpoczęte
w 2001 roku reformy, polegające na zmniejszeniu wysokości zasiłków społecznych, co uzasadniano koniecznością ograniczenia wydatków budżetowych na tę
sferę oraz aktywizacją długotrwale bezrobotnych. Po 2002 roku wprowadzono
szczegółowe rozwiązania, mające uszczelnić system świadczeń socjalnych.
Aktualnie podkreśla się w rządowych dokumentach, że polityka rodzinna
ma integrować we wszystkie kluczowe obszary, tj. ochronę socjalną, ochronę
prawną rodziny, wykształcenie, mieszkalnictwo, usługi publiczne, równość
szans, rynek pracy itd. Najważniejsze cele, jakie przed nią się stawia to: radzenie
sobie ze starzeniem się społeczeństwa, tworzenie podstaw dla długookresowej
konkurencyjności za pośrednictwem rozwoju zasobów ludzkich i obniżenie ryzyka popadania rodzin w biedę. Podejmowane działania natomiast ukierunkowane są obecnie na:
— wspieranie rodzin w realizacji ich funkcji,
— stabilizację i społeczną jakość małżeńskich i rodzicielskich stosunków
w znaczeniu równouprawnienia i społecznego podziału ról w rodzinie,
— tworzenie optymalnych warunków do samoreprodukcji społeczeństwa,
— podejmowanie działań, które umożliwią dokonanie rzeczywistego wyboru
między pracą, urodzeniem dziecka i pójściem na urlop wychowawczy17.
Od 2004 roku zasiłki składają się z zasiłku podstawowego, którego wysokość zależy od liczby osób w rodzinie oraz dodatkowych18.
W praktyce system wsparcia nastawiony jest na redystrybucję jednorazowych i stałych (w pewnym okresie) zasiłków, państwowych świadczeń socjalnych, których realizacja znajduje się w kompetencji urzędów pracy, pomocy
społecznej i rodziny. Centralnym instrumentem finansowym, z którego udzielane są świadczenia jest system podatkowy, stanowiący najsilniejszy filar polityki
społecznej. Przydzielanie poszczególnych zasiłków sankcjonowane jest prawem,
16

M. Katuša, Z. Podmanická, M. Procházková, N. Foltánová, A. Galvánková, Z. Štukovská, Vývoj
obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2012, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava 2013.
17
J. Čillíková, Terénna sociálna práca – pomoc pri integrácii exkludovaných obyvateľov, [w:]
A. Mátel, R. Tibor, L. Janechová (eds.), Aplikovaná sociálna politika. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Vydala Vysoká ńkola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alņbety v Bratislave, Prvé vydanie DR-Rom Edition, Bratislava, október 2012, s. 52–63(54–55).
18
M. Guzikowski, D. Pawłowska, Słowackie „laboratorium reform”, czyli jak w dwa lata kompleksowo zreformować rynek pracy. Analiza FOR nr 20, 27 września 2012, por. źródło:
www.Analiza_FOR_20_2012_Slowackie_laboratorium_reform_czyli_czyli_jak_w_dwa_lata_k
ompleksowo_zreformowac_rynek_pracy.pdf [dostęp: 10.09.2014].
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które określa warunki uprawnień do poszczególnych zasiłków, ich wysokości,
warunki i sposób wypłaty, tak by minimalizować możliwości nadużywania
świadczeń. Rodzinom z dziećmi przysługują następujące zasiłki w formie jednorazowej lub wielokrotnej:
— zasiłek porodowy,
— dodatek do zasiłku porodowego,
— zasiłek na dziecko,
— zasiłek rodzicielski,
— zasiłek opiekuńczy,
— zasiłek dla rodziców, którym urodziło się jednocześnie troje lub więcej dzieci lub, którym urodziły się w okresie ostatnich dwóch lat bliźnięta lub więcej
dzieci,
— zasiłek rodzicielski,
— zasiłek na opiekę nad dzieckiem,
— dodatek dla rodziców, którym urodziło się jednocześnie trzy lub więcej
dzieci, lub których w ciągu dwóch lat wielokrotnie bliźnięta lub więcej dzieci w tym samym czasie,
— zasiłek i dodatek osobom sprawującym opiekę zastępczą19.
Na Słowacji, tak jak i w innych krajach Europy Środkowej, prawo do jednorazowego zasiłku porodowego ma każda kobieta, która urodziła dziecko, mając
stały lub tymczasowy pobyt na terenie kraju, ale także ojciec w przypadku zgonu
matki lub osoby, które dla dziecka stanowią rodzinę zastępczą, pod warunkiem
że nie ukończyło ono jednego roku. Wniosek należy złożyć w miejscowym
Urzędzie Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny nie później niż sześć miesięcy po
urodzeniu dziecka, dołączając kserokopię lub oryginał aktu urodzenia i dowodu
tożsamości matki. Jeżeli matka urodzi więcej niż jedno dziecko, ma prawo do
zwiększonego i odgórnie kwotowo ustalonego zasiłku porodowego, pod warunkiem że przeżyły one więcej niż 28 dni.
Aktualnie prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa ma osoba, która jest
w ciąży lub opiekuje się noworodkiem, której przyznano opiekę nad dzieckiem,
jeżeli w ciągu dwóch lat poprzedzających narodziny (wzięcie pod opiekę dziecka) była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym przez 270 dni (również prowadząca
działalność gospodarczą). Na urlop może też pójść ojciec, gdy matka umarła lub
wyraziła na to zgodę, ale nie wcześniej niż 6 tygodni po urodzeniu dziecka.
Urlop może trwać maksymalnie 34 tygodnie (dla matek samotnie wychowujących dzieci – 37 tygodni). Podczas urodzenia dwójki i więcej dzieci może on
trwać 43 tygodnie. Na urlop macierzyński może przejść na sześć tygodni przed
oczekiwanym terminem porodu, ale nie później niż przed ósmym tygodniem.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się od dziennej podstawy dochodu
lub prawdopodobnego dziennego dochodu. Po upływie urlopu macierzyńskiego
19

S. Vadkertiová, Pôsobnosť sociálnej politiky na súčasné postavenie rodín na Slovensku, [w:]
A. Mátel, R. Tibor, L. Janechová (eds.), Aplikovaná sociálna politika..., dz. cyt., október 2013, s. 335.
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można przejść na płatny urlop wychowawczy, który może trwać do ukończenia
przez dziecko trzeciego roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego –
do 5 lat. Jego wysokość określana jest kwotowo, ale gdy rodzic pracuje jego
wartość spada do 1/3 jej wysokości. Warunkiem jego uzyskania jest stała opieka
nad dzieckiem, a to oznacza, że nie może ono uczęszczać do żłobka. W przypadku dziecka niepełnosprawnego jest możliwość umieszczenia go we właściwej placówce, w której jednak nie może przebywać dłużej niż 4 godziny dziennie. Podczas pobierania zasiłku rodzinnego nie może matka ani ojciec pobierać
zasiłku macierzyńskiego. W trakcie jego pobierania nie bada się dochodów rodzica, tak więc może on wykonywać pracę, ale dziecko musi być pod opieką innej
dorosłej osoby (babki czy opiekunki). Osoba po zakończeniu urlopu rodzicielskiego ma prawo do powrotu do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko20.

Polityka rodzinna w Czechach
W Czechach po upadku realnego socjalizmu (po 1993 r.) miało miejsce
odejście od populistycznych działań. Skupiono się na wspieraniu społecznych
i kulturalnych funkcji rodziny oraz na potrzebie ich członków w różnych fazach
cyklu życiowego. Wprowadzając reformy gospodarcze w duchu liberalnym,
rodzinę pojmowano jako sferę prywatną, w którą państwo ma jak najmniej ingerować. Wcześniejszą propopulacyjną politykę zastąpiono polityką adresowaną
do rodzin wymagających większej pomocy, przy zachowaniu jej autonomii
w realizowaniu przez nią funkcji, a polityka rodzinna zaczęła się oddzielać od
socjalnej. Zdaniem J. Kocourkovej21 znikła ona z dyskusji politycznej i nie pełniła tym samym swojej kompensacyjnej funkcji. W rezultacie współczynnik
dzietności w połowie lat dziewięćdziesiątych osiągnął 1,1 dziecka na jedną kobietę. W wyniku nacisków społecznych wprowadzono nowe rozwiązania, mające poprawić warunki życia rodzin o niskich dochodach oraz rodzin z małymi
dziećmi, co spowodowało, iż wskaźnik dzietności osiągnął wartość 1,4 dziecka
na jedną kobietę i na zbliżonym poziomie utrzymuje się do dziś.
W ostatnich 15 latach nieodłączną częścią polityki rodzinnej stało się harmonizowanie życia rodzinnego z pracą zawodową. Orientacja ta ma w tym kraju
pewną specyfikę. Kładzie się większy nacisk na długoletnią opiekę rodzicielską
(długi urlop wychowawczy) niż na system gwarantowanych przez państwo dostępnych i dobrych jakościowo form opieki nad małym dzieckiem22. Ciągle nie
20

B. Matějková, J. Paloncyová, Rodinná politika ve vybraných evropských zemích..., dz. cyt.
J. Kocourková, Polityka demograficzna w Republice Czeskiej – bardziej adaptacja niż łagodzenie: polityka w sprawie zmian demograficznych, [w:] Z. Strzelecki, A. Potrykowska (red.), Polska w Europie. Sesja inauguracyjna. II Kongeres Demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 168–178.
22
T. Sirovátka, H. Tomešová Bartáková, Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU:
from Neglect to Rejection, „European Journal of Social Security” 2011, nr 10, s. 161–177.
21
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udaje się wdrożyć elastycznych form zatrudnienia, gdyż nie cieszą się one zainteresowaniem tak pracodawców, jak i pracowników. Zmianie uległ też system
socjalnego zabezpieczenia i to w duchu społeczno-liberalnym. Od początku lat
dziewięćdziesiątych budowano system ubezpieczeń społecznych składający się
trzech filarów: ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia chorobowe, emerytalne
i podatek na państwową politykę zatrudnienia), pomocy społecznej (świadczenia
w sytuacji biedy materialnej), państwowego systemu wsparcia społecznego
(obejmujący głównie świadczenia dla rodzin z dziećmi). Tak skonstruowany
system stał się bardzo skuteczny w ograniczeniu biedy. U jego podstawy leży
wprowadzone w 1990 roku minimum życiowe, które do dziś określa wysokość
dochodów gospodarstwa domowego, jakie gwarantuje państwo w postaci dodatków, gdy dochody członków gospodarstwa domowego są poniżej tej granicy.
Od 2006 roku wprowadzono też minimum egzystencji, określające minimalne
dochody pieniężne, jakie są niezbędne do zapewnienia wyżywienia i innych
osobistych potrzeb na poziomie umożliwiającym przeżycie.
Wsparcie rodzin z dziećmi przecina wszystkie filary systemu ubezpieczeń
społecznych. Dodatek wyrównawczy w okresie ciąży, gdy kobieta przesunięta
jest na inne, gorzej płatne, miejsce pracy, finansowa pomoc w okresie macierzyństwa i wspieranie opieki nad chorym członkiem rodziny (zasiłek opiekuńczy) wciąż udzielane są w ramach społecznego czy chorobowego ubezpieczenia,
a więc tak jak w poprzednim systemie. Pozostałe świadczenia przeniesiono do
systemu państwowej pomocy społecznej lub je zniesiono. Świadczenia socjalnego wsparcia obejmują urodzenie dzieci oraz wspieranie dzieci i rodziców
w opiece nad nimi. Podstawową zasadą jest tu zasada solidarności rodzin o wysokich dochodach z rodzicami o dochodach niskich oraz rodzin bezdzietnych
z rodzinami z dziećmi.
Zasiłek porodowy w Czechach jest jednorazowym świadczeniem finansowym skierowanym do osób o niskich dochodach, mającym rekompensować
koszty związane z urodzeniem pierwszego (lub pierwszych) potomków. Prawo
do niego od stycznia 2011 roku mają rodziny, których przeciętny czysty dochód
netto był w poprzednim kalendarzowym kwartale, w którym dziecko czy dzieci
się narodziły niższy niż 2,4-krotność minimum życiowego. Do zasiłku porodowego ma prawo ojciec dziecka w przypadku śmierci matki, jeżeli nie korzystała
ona z tego świadczenia lub osoba, która przejęła trwałą zastępczą opiekę nad
dzieckiem do jednego roku.
Prawo do czterotygodniowego urlopu macierzyńskiego na ziemiach czeskich wprowadzone zostało już w 1888 roku, a w okresie międzywojennym
zwiększono go do dwunastu tygodni. Obecnie to 28 tygodni, a w przypadku
urodzenia więcej niż jednego dziecka 37 tygodni i 22 tygodnie w sytuacji adopcji. Na urlop może kobieta pójść na 6–8 tygodni przed planowanym porodem.
W Czechach określany jest dzienny limit dochodu, od którego liczony jest zasiłek macierzyński, a jego wysokość jest niekorzystna dla grup lepiej zarabiają-
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cych. Urlop i dodatek macierzyński przysługuje matce lub ojcu dziecka po zakończeniu urlopu i zasiłku macierzyńskiego i zawsze tylko na najmłodsze dziecko w rodzinie. Nie można jednocześnie pobierać zasiłku porodowego i dodatku
macierzyńskiego, nawet w ramach jednej rodziny. Jeżeli żona uzyskuje prawo
do zasiłku macierzyńskiego, a ojciec wcześniej pobierał zasiłek rodzinny na
dziecko, to traci do niego prawo. Dodatek wypłacany jest rodzicom trwale opiekującym się dzieckiem maksymalnie do 4. roku życia.
W Czechach dodatki na dzieci wypłacane są rodzicom z nieletnimi dziećmi
w powiązaniu z ich wiekiem i dochodami rodziny. Odbiorcami świadczeń mogą
stać się ci, których dochód w poprzednim roku nie przekracza trzykrotności
minimum życiowego dla rodziny (w większości krajów są one wypłacane bez
względu na dochód).
W czeskim systemie prawnym, związanym z urlopem macierzyńskim, doszło do istotnej zmiany. Do urlopu opieki nad dzieckiem do 3 lat ma prawo też
mężczyzna. W praktyce korzystanie z niego należy do wyjątków (mężczyźni
stanowią jeden procent pobierających dodatek rodzinny). Dominujące tradycyjne stereotypy ról w rodzinie sprawiają, że w praktyce odejście na urlop wynika
z gorszego położenia materialnego ojca niż matki (np. bezrobocia).
W Czechach z początkiem lat dziewięćdziesiątych żłobki zaczęły szybko
zanikać. O ile jeszcze w 1990 roku. było ich 1 043 z 39 829 dziećmi, to w 2003
roku już tylko 60 z 1 678 dziećmi. Obecne więc istniejące centra dziecięce są
własnością prywatną, bez bezpośredniego udziału finansowego gmin. Odmiennie sytuacja prezentuje się w przypadku przedszkoli. Przebywa w nich 95%
dzieci w wieku 5 lat, 91% w wieku 4 lat i 76% w wieku 3 lat.
Od 1 stycznia 2005 r. została zniesiona kwota wolna od podatku, przysługująca na dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców. Odpis w odgórnie ustalonej wysokości przysługuje tylko tym osobom, których zarobki w czasie roku
podatkowego nie przekroczyły sześciokrotnego minimalnego wynagrodzenia23.

Polityka rodzinna w Polsce
W latach 1960–1988 w Polsce ogólna płodność kształtowała się na poziomie między 2,5 a 2,1. Między 1990 a 1997 rokiem spadła do 1,5, a między 1998
a 2002 rokiem do około 1,3, by następnie niewiele wzrosnąć (1,4).
W Polsce system świadczeń rodzinnych istnieje od 2004 roku i obejmuje
trzy rodzaje wsparcia dla rodzin: zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków,
zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowy zasiłek
porodowy24. Zasiłek rodzinny pełni główną rolę, a jego celem jest częściowa
23
24

A. Dragon, Sz. Woronowicz, Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej..., dz. cyt.
A. Przybyłka, Świadczenia rodzinne w Polsce, „Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego
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rekompensata wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do tego
świadczenia przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi (prawnemu lub faktycznemu) do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub też do 24. roku
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej lub szkole i szkole wyższej,
legitymując się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jego wysokość jest zróżnicowana i zależna od wieku dziecka.
Do powyższego zasiłku przysługują dodatki z tytułu:
— urodzenia dziecka,
— opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
— samotnego wychowywania dziecka,
— wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
— kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
— rozpoczęcia roku szkolnego,
— podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
(prawnemu lub faktycznemu) dziecka, jednorazowo w z góry określonej wysokości. Starać się można o niego do ukończenia przez dziecko pierwszego roku
życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka,
dodatek przysługuje na każde z nich. Od stycznia 2012 roku wymagane jest
przedstawienie zaświadczenia od lekarza lub położnej o przebywaniu w okresie
ciąży pod opieką medyczną. Poza tym ojciec, matka lub opiekun może uzyskać
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka, tzw. becikowe, którego wysokość jest niezależna od dochodu. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub
ojcu, opiekunowi (prawnemu lub faktycznemu) w jednakowej wysokości przez
okres 2 lat lub 3 lat, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednorazowego porodu lub 6 lat, gdy sprawuje opiekę nad
dzieckiem niepełnosprawnym (konieczne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznej niepełnosprawności).
Uzyskanie świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek
zainteresowanych, który składa się w urzędzie gminy lub miasta. Świadczenia
rodzinne stanowią socjalne świadczenia poza systemem ubezpieczeń (odrębny
system od systemu świadczeń z pomocy społecznej), które jednak się nie wykluczają. Środki finansowe ze świadczeń rodzinnych wlicza się do dochodu rodziny
przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. Tak więc, gdy dochód nie
przekracza wymaganego progu, można pobierać te świadczenia jednocześnie.
Długość urlopu macierzyńskiego warunkowana jest liczbą urodzonych dzieci
podczas jednego porodu: 26 tygodni przy urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni
w Katowicach”, A. Rączaszek (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 55–73.
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przy urodzeniu dwójki dzieci, 33 – trójki, 35 – czwórki i 37 tygodni przy urodzeniu piątki i więcej dzieci, z tego 2 tygodnie przed planowanym porodem. W trakcie urlopu wypłacany jest dodatek macierzyński w wysokości 100% płacy otrzymywanej przed porodem, niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę czy
wymiaru czasu pracy. Prawo do urlopu ma też ojciec dziecka, jeżeli był ubezpieczony a matka wykorzystała co najmniej 14 tygodni z przysługującego jej urlopu.
Poza tym istnieje tzw. becikowy, jednorazowy zasiłek porodowy.
W Polsce odpowiedzialność za świadczenie usług w zakresie opieki nad
dziećmi ponoszą gminy, które po 1990 roku sukcesywnie zmniejszały liczbę
tego typu placówek. Ich liczba – głównie przedszkoli – zaczęła ponownie rosnąć
od 2003 roku, dzięki wprowadzeniu bardziej korzystnych dla samorządów rozwiązań finansowych25. W 2009 roku wprowadzono zmiany w sferze opieki nad
dziećmi w wieku 4–6 lat, polegające na obowiązkowym nauczaniu sześciolatków oraz wdrażaniu bardziej elastycznych form wychowania przedszkolnego.
W listopadzie 2012 roku zapowiedziano udział państwa w finansowaniu do 80%
kosztów prowadzenia placówek przedszkolnych. Od 2011 roku istnieje też możliwość wprowadzania bardziej elastycznych form opieki nad dziećmi w wieku
do 3 lat (instytucja „Niani” i program „Maluch”).
Wsparcie dla rodzin obejmuje też ulgę podatkową (obniżenie podatku dochodowego o kwotę określoną odgórnie). Zdaniem specjalistów w Polsce polityka rodzinna ma więc dwojaki charakter. Jedna jej część przeznaczona jest dla
rodzin doświadczających ubóstwa i oferuje raczej niskie zasiłki, druga – jest
skierowana do kobiet pracujących i oferuje znacznie hojniejsze świadczenia.
W listopadzie 2012 roku Prezes Rady Ministrów zapowiedział wprowadzenie nowego pakietu rozwiązań legislacyjnych, obejmującego trzy elementy:
— wsparcie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: budżet państwa będzie finansował do 80% kosztów prowadzenia placówek przedszkolnych,
— rozszerzenie grupy osób uprawnionych do finansowania z budżetu państwa
ich składek na ubezpieczenie społeczne podczas okresu opieki nad dziećmi.
Oznacza to, że osoby pracujące w rolnictwie, na podstawie umów niestandardowych, będą również objęte tym wsparciem,
— przedłużenie urlopu rodzicielskiego z 6 do 12 miesięcy26.

25

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego
i rodzinnego, [w:] C. Sadowska-Snarska, Li Tchon, Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
Białystok 2008, s. 11–26.
26
Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków
pracy w Polsce, por. źródło: http://wwwHYPERLINK „http://www/”.zmiany demograficzne_
raport oecd_wersja pl [dostęp: 14.08.2014].
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Zakończenie
Zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych wieku XX zmiany demograficzne w krajach Europy Środkowej zaczęły przyjmować podobny charakter, jak
te notowane wcześniej w krajach Europy Zachodniej. Następował sukcesywny
spadek płodności, czasami nawet poniżej poziomu reprodukcji prostej, zmniejszała się liczba zawieranych małżeństw i przesuwał się okres ich zawierania.
Przeobrażeniom ulegał model rodziny, powodując zmiany struktur domowych.
Następowało więc w przyspieszonym tempie przejście od tzw. reprodukcji tradycyjnej do nowoczesnej. Demografowie poszukują przyczyn powyższych
zmian we wpływie czynników gospodarczych oraz zmianach światopoglądowych. Powszechnie też podkreślają konieczność prowadzenia polityki prorodzinnej. Ta zaś wciąż podlega transformacji i nie charakteryzuje się w krajach
Europy Środkowej kompleksowością i spójnością. W różnym też stopniu jest
ona finansowa w budżetów poszczególnych państw: od 0,75% PKB w Polsce do
3,1% PKB na Węgrzech, przy średniej dla krajów Unii Europejskiej – 2,3%
PKB. I choć w każdym z państw mamy do czynienia z podobnymi formami
wspierania rodziny, to niektóre z nich są bardziej lub mniej wspierane z budżetu
państwa. Specyfiką węgierską jest szeroko rozbudowany system urlopów wychowawczych i odpisów podatkowych, słowacką bardzo rozbudowany system
zasiłków i dodatków mających ograniczać ich nadużywanie, czeską wspieranie
opieki rodziców nad dziećmi do 3 lat poprzez bardzo ograniczone wspieranie
działalności żłobków, a w Polsce – oferuje niskie zasiłki rodzinom doświadczającym ubóstwa, wspierając te rodziny, w których pracuje matka (opiekunowie)
dziecka.
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