
Joanna Ostrowska
(Gender Studies, Uniwersytet Warszawski)

 PRZEMOC SEKSUALNA W OKRESIE 
II WOJNY ŚWIATOWEJ – NOWE 

PERSPEKTYWY BADAWCZE1

Seksualność w trakcie zbrojnego konfl iktu jest najczęściej jednostronnie ko-
jarzona z wojenną przemocą seksualną. Doświadczenia masowych gwałtów 
wojennych, seksualnego zniewolenia w różnego typu domach publicznych kon-
trolowanych przez okupanta, naznaczanie kolaborantek „horyzontalnych”2, 
którym publicznie golono głowy za utrzymywanie intymnych relacji z wrogiem, 
spontaniczne upokorzenia seksualne będące na porządku dziennym w gettach, 
obozach koncentracyjnych i „na wolności”3 – wszystkie formy przemocy sek-
sualnej to jedynie część doświadczenia związanego z seksualnością w okre-
sie konfl iktu zbrojnego. Dagmar Herzog we wstępie do antologii Brutality 
and Desire. War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century zwraca uwagę, 
że analizując mechanizmy funkcjonowania ludzkiej seksualności w okresie 
wojny, nie można ograniczać się tylko to form przemocowych („negatywnych 
manifestacji”) – do „brutalności”4. Jedynie zestawienie zjawisk związanych 
z przemocą seksualną z historią wojennego „pożądania”, czyli dobrowolnymi 

1   Pierwsza wersja tego tekstu to rozdział w mojej pracy doktorskiej: Seksualność w warun-
kach opresji i poetyka jej reprezentacji, która została obroniona w czerwcu 2015 r. na Wydziale 
Historycznym UJ (praca doktorska nie została dotychczas opublikowana).

2  Tomasz Szarota w swojej książce Karuzela na placu Krasińskich wspomina: „»Kobiety, 
które utrzymują z Niemcami stosunki towarzyskie, zawiadamia się, że są jeszcze miejsca wolne 
w domach publicznych« – głosiły »motylki« rozklejane w Warszawie w grudniu 1939 r. przez 
członków organizacji konspiracyjnej PLAN. W dowcipach kobiety takie nazywano fi latelist-
kami, ponieważ zbierały marki. We Francji używano też określenia – »kolaboracja horyzontal-
na«”. Tomasz Szarota, Kolaboranci pod pręgierzem, [w:] tegoż, Karuzela na placu Krasińskich. 
Studia i szkice z lat wojny i okupacji, Warszawa 2007, s. 95–96.

3  Jednym z bardziej wstrząsających materiałów wizualnych, które stanowią dokumenta-
cję upokorzeń o podłożu seksualnym i antysemickim, są fotografi e i fi lm archiwalny, wyko-
nane w trakcie pogromu w lecie 1941 r. we Lwowie: http://www.ushmm.org/wlc/en/media_
fi .php?MediaId=207 (dostęp: 10 maja 2017).

4  Dagmar Herzog, Introduction. War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century, [w:] 
Brutality and Desire. War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century, red. Dagmar Herzog, 
Houndmills 2011, s. 4–6, 11.
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relacjami, w których seks funkcjonował za obopólną zgodą, pozwala zrozu-
mieć historię seksualnej, wojennej codzienności w sposób pełny i adekwat-
ny5. Historie „pożądania” w okresie wojny związane z dobrowolnością relacji 
dotyczą nie tylko relacji żołnierzy (okupantów albo wyzwolicieli) i cywili, ale 
również wojskowych, którzy zakochiwali się i mieli doświadczenia seksual-
ne we własnym gronie6. W wielu przypadkach te niewymuszone „intymne” 
spotkania były anonimowe, chwilowe; traktowano je jak coś w rodzaju eks-
perymentu (były związane z dużą mobilnością społeczną w okresie wojny 
i stanowiły podważenie konserwatywnie pojmowanej moralności)7. Zdarza-
ły się również stałe relacje, które próbowano zalegalizować, co w przypad-
ku np. żołnierzy Wehrmachtu i ich polskich partnerek było odbierane jako 
zagrożenie dla społeczeństwa nazistowskiego8. Wreszcie zarówno przemoc 
seksualna, jak i dobrowolne relacje seksualne z okresu wojny dotyczyły także 
związków homoseksualnych9. 

Zestawienie „brutalności” i „pożądania” jako dwóch zjawisk charakteryzu-
jących seksualność w okresie II wojny światowej jest punktem wyjścia do po-
szerzenia pola badawczego związanego zarówno z historią wojny (i okresu 
powojennego), jak i Holocaust Studies. Herzog, proponując analizę historii 
wojennej za pomocą tych dwóch kategorii doświadczeń, nie wspomina jed-
nak ani o tabuizacji zjawiska przemocy seksualnej i, szerzej, seksualności 

5  Tamże, s. 5.
6  Emma Vickers, ‘Th e Good Fellow’. Negotiation, Remembrance, and Recollection – Ho-

mosexuality in the British Armed Forces, 1939–1945, [w:] Brutality and Desire…, s. 109–134.
7  O anonimowości i „chwilowości” niewymuszonych relacji seksualnych może świadczyć 

m.in. przypadek jednego z mieszkańców Przemyśla. W dokumentacji medycznej Szpitala Po-
wszechnego w Przemyślu zachowało się doniesienie lekarskie o przypadku choroby wenerycz-
nej (27 listopada 1947 r.). Zbigniew R. w trakcie badania przekazał lekarzowi, że trzy tygodnie 
wcześniej poznał w pociągu kobietę – Polkę, wiek: ok. 25 lat, wzrost średni, „smukła, stan 
odzieży dobry, granatowy płaszcz”. Para poznała się w pociągu. Kobieta pochodziła z Przewor-
ska. Do stosunku seksualnego doszło „w budynku koło stacji w Rzeszowie”, zob. Archiwum 
Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP), sygn. 892, k. 14–15;  por. 
Lulu Anne Hansen, „Youth Off  the Rails”. Teenage Girls and German Soldiers – A Case Study in 
Occupied Denmark, 1940–1945, [w:] Brutality and Desire…, s. 135–167.

8  W Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu zachowała się korespondencja między 
jednym z Kreisleiterów i Gauleitung NSDAP w Kraju Warty, która dotyczyła relacji intymnych 
członków Wehrmachtu i Polek (czerwiec 1943 r.). Rudolf Krauze poznał Helenę na przełomie 
1937 i 1938 r. Ponownie spotkali się w Bydgoszczy w 1942 r. Rok później urodziła im się córka. 
Para utrzymywała, że nie miała pojęcia, że takie relacje są zakazane. Hans Meressy chciał po-
ślubić swoją polską narzeczoną i poprosił o dłuższy urlop, zob.  Instytut Zachodni (IZ), Dok. 
I-335, s. 4, 5, 7, 8, 10 (Relacje intymne Niemców i obywateli innych narodowości).

9   Obszerne relacje homoseksualnych mężczyzn i kobiet, którzy byli prześladowani 
w  III Rzeszy (areszt, więzienia, obozy koncentracyjne) na mocy paragrafu 175 znajdują się 
m.in. w fi lmie dokumentalnym Paragraf 175, reż. Rob Epstein, Jeff rey Friedman, 2000.
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wojennej, ani o stygmatyzacji ofi ar (uczestników, uczestniczek) obu zjawisk10. 
Jedna ze świadkiń opowiadająca po wojnie o swojej miłości do okupanta zwra-
cała uwagę na strach przed naznaczeniem w okresie wojny i po wojnie11. Dla 
wielu osób dobrowolna relacja seksualna kończyła się karą – pobytem w wię-
zieniu, obozie koncentracyjnym, a później powojennym wykluczeniem12. Ta 
grupa, jeszcze rzadziej niż ofi ary przemocy seksualnej, opowiadała o swoich 
doświadczeniach wojennych (brakuje relacji i źródeł pisanych). Między inny-
mi z tego właśnie powodu w pamięci zbiorowej dominują historie dotyczące 
przemocy seksualnej – ofi ar i sprawców, najczęściej związane z instytucja-
mi przymusowego nierządu kontrolowanymi przez Niemców13. Uważam, że 
w przypadku zjawiska wojennej przemocy seksualnej system zorganizowa-
nych domów publicznych to przykład jednej z najbardziej radykalnych form 
kontroli ludności cywilnej w krajach okupowanych i jednocześnie bardzo 
brutalny sposób wykorzystywania ludzkiej seksualności na potrzeby dzia-
łań zbrojnych także w duchu biopolitycznym14 i rasistowskim. Herwig Czech 
(historyk medycyny) podsumowuje ten mechanizm w następujący sposób:

Odrzucenie elementów rasowo obcych w niemieckim społeczeństwie miało sil-
ne umocowanie w obrazach infekcji wenerycznej. Specyfi czny, biopolityczny wy-
miar rasizmu nazistowskiego, leżący u podstaw polityki seksualnej wobec robotni-

10  We wstępie do antologii autorka pisze jednak o „transformacji” badań historycznych, 
mechanizmie odejścia od historii stricte politycznej na rzecz historii codzienności i włączeniu 
kategorii „gender” do badań historycznych (historii wojennej i Holokaustu). Zwraca uwagę, 
że dopiero zjawisko masowych gwałtów w Bośni i Rwandzie stanowiło punkt wyjścia do ba-
dania przemocy seksualnej (szerzej także wojennej seksualności) w trakcie innych konfl iktów 
(intellectual legitimacy). W latach 90. pojawiły się pierwsze ważniejsze opracowania na ten te-
mat, również dotyczące przemocy seksualnej i „ruchomych domów publicznych” na Dalekim 
Wschodzie w trakcie II wojny światowej. Herzog, Introduction…, s. 1–4.

11  Relacja Marii Burskiej-Przybory: Women as Booty. Th e Wehrmacht and Prostitution 
[pol. przekł. Seksualne niewolnice Wehrmachtu], reż. Th omas Gaevert, Martin Hilbert, 2004, 
http://deckert-distribution.com/fi lm-catalogue/history/women-as-booty-the-wehrmacht-
and-prostitution/. 

12  Przykładem takiej dobrowolnej relacji jest historia Stefana K., który miał romans z 
żołnierzem Wehrmachtu w Toruniu. Został zatrzymany przez Gestapo i skazany na pięć lat 
więzienia. Był przetrzymywany m.in. w więzieniu w Koronowie i Sztumie. Jego świadectwo 
znajduje się w zbiorach United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (US-
HMM), http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn504848 (dostęp: 11 lipca 2014). Na 
podstawie jego biografi i powstała książka: Lutz van Dijk, Verdammt starke Liebe.  Die wahre 
Geschichte von Stefan K. und Willi G., Berlin 1991; tenże, Cholernie mocna miłość. Prawdziwa 
historia Stefana K. i Williego G., przekł. Agata Chmielecka, Filip Fierek, Kraków 2017.

13  Używam słowa „dominować”, choć oczywiście relacje dotyczące tematu seksualności w 
okresie II wojny światowej to rzadkość. Jeśli już ktokolwiek decydował się opowiedzieć swoją 
historię, była to najczęściej historia związana z przemocą seksualną. 

14  Por. Roberta Sommer, Das KZ-Bordell: Das KZ-Bordell: Ein Außenposten der NS-Bio-
politik?, [w:] tegoż, Das KZ-Bordell. Sexuelle Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzen-
trationslagern, Paderborn 2009, s. 271–275.

3-lamanie-zydzi.indd   107 2018-09-21   13:38:36



Joanna Ostrowska108

ków przymusowych [także więźniów obozów koncentracyjnych i przede wszystkim 
wykorzystywanych kobiet – J.O.], w dużej mierze odwoływał się do niezwykle 
przekonywującej symboliki zagrożeń symbolizowanych przez choroby weneryczne. 
Przez eksternalizację tego zagrożenia i projekcje źródła ryzyka na „obcych” (kobie-
ty nieprzestrzegające ustalonych norm zachowań seksualnych i „inni”) „nazistow-
ska narodowa wspólnota” zyskała symboliczną spójność i homogeniczność istotną 
dla ideologicznej atrakcyjności reżimu. Zarazem zagrożenie kojarzone z choroba-
mi wenerycznymi, zarówno to rzeczywiste, jak i wyolbrzymione lub nieistniejące, 
wykorzystano do wprowadzenia polityki seksualnej organizującej zachowania sek-
sualne zgodnie z zasadami ekonomicznej racjonalności, rasizmu, dyscypliny i hi-
gieny. Polityka ta miała zwiększyć wydajność narodu pod względem militarnym, 
ekonomicznym oraz w obszarze jego biologicznej reprodukcji, a tym samym służyć 
nazistowskiej służbie wojennej15.

Relacje dotyczące „brutalności” z okresu wojennego należy zestawić ze 
wspomnieniami pojedynczych przykładów historii „dobrowolnych”, których 
kontynuacją w wielu przypadkach było m.in. przymusowe publiczne nazna-
czenie – golenie głowy i chłosta – co konsekwentnie uznaję za jedną z form 
przemocy seksualnej okresu wojennego i powojennego. W wielu przypad-
kach stanowiła ona najbardziej radykalny sposób podtrzymania upokorze-
nia związanego z seksualnością z okresu wojny. W przypadku obu zjawisk 
– wojennej „brutalności” i „pożądania” – społeczne reakcje powojenne były 
najczęściej tożsame i naznaczone przemocą bądź obojętnością, co powodo-
wało powszechne milczenie i późniejszą tabuizację zjawiska.

Herzog zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt związany z wojen-
ną seksualnością. Odwołując się do tekstu autorstwa Omera Bartova, twier-
dzi, że wśród wszystkich dwudziestowiecznych konfl iktów zbrojnych II woj-
na światowa stanowiła punkt zwrotny w postrzeganiu tego zjawiska, miała 
duży wpływ na kolejne konfl ikty zbrojne. Dla Bartova jednym z ważniejszych 
aspektów zjawiska dominacji Holokaustu w historii XX w. jest relacja między 
intymnością i morderstwem/zbrodnią, która charakteryzowała większość do-
świadczeń związanych z wojenną seksualnością z okresu II wojny światowej. 
Wykorzystywanie ludzkiej seksualności do celów wojennych, zemsta na wrogu 
– gwałt wojenny jako broń w konfl ikcie, a także prześladowania za „zakaza-
ne” relacje seksualne to doświadczenia powtarzalne w kolejnych konfl iktach 
zbrojnych, które w przypadku wojny w Bośni i Hercegowinie oraz w Rwan-
dzie stanowiły fazę wstępną przed czystką na tle etnicznym i ludobójstwem16:

15  Herwig Czech, Seksualność pod nadzorem: choroby weneryczne i prostytucja w Wied-
niu w latach II wojny światowej, [w:] Eugenika – biopolityka – państwo. Z historii europejskich 
ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX w., red. Magdalena Gawin, Kamila Uzarczyk, 
Warszawa 2010, s. 135.

16  Mechanizm gwałtu wojennego jako rodzaju broni przeciwko wrogowi był charakte-
rystyczny m.in. dla konfl iktu w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) czy ludobójstwa w Rwan-
dzie (1994). W obu przypadkach przemoc seksualna stanowiła bardzo często punkt wyjścia 
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Nie ulega wątpliwości, że rola Holokaustu jako leitmotivu w percepcji XX w.17 
zostaje wzmocniona przez zagadnienia relacji między wojną, ludobójstwem a kon-
trolą seksualności i reprodukcji oraz inwazją, które to kwestie są dziś, u progu 
XXI w., w centrum uwagi badaczy w wielu miejscach na świecie18.

*

Wojenna przemoc seksualna funkcjonuje najczęściej w zgodzie ze standar-
dową, historycznie powtarzalną procedurą. Doświadczenia sprawców i ofi ar 
różnych form przemocy seksualnej w trakcie różnych wojen są bardzo zbliżone 
i powtarzalne. We wszystkich formach wojennej przemocy seksualnej mecha-
nizm działania sprawców jest właściwie taki sam. Chodzi przede wszystkim 
o naznaczenie ofi ary, wykorzystanie i ukaranie jej. Akt seksualny albo dzia-
łanie seksualizujące, kiedy sprawca nie wymusza stosunku seksualnego, ale 
ewidentnie seksualizuje swoją ofi arę, znęcając się nad nią, wykorzystując jej 
ciało, tożsamość seksualną, gender itd., mogą spełniać bardzo różne funkcje 
w sytuacji zagrożenia życia w trakcie konfl iktu zbrojnego. 

Herzog wskazuje na cztery różne funkcje przemocy seksualnej w trakcie 
konfl iktu zbrojnego. Można ją traktować jako (1) „produkt uboczny wojny” 
(by-product), rodzaj łapówki dla walczących, których zachęca się w ten sposób 
do kontynuowania walki i dalszego zabijania19. Przemoc seksualna funkcjo-
nuje także jako (2) rozrywka dla sprawców, czasami służąca również jako (3) 
środek potwierdzenia władzy totalnej na okupowanym terytorium. Ostatecznie 
przemoc seksualna (4) bardzo często zapowiada ludobójstwo i towarzyszy mu, 
co było charakterystyczne m.in. w trakcie konfl iktu w Rwandzie w 1994 r.

W przypadku wszystkich form przemocy seksualnej, bez względu na 
funkcję, jaką spełniają w trakcie konfl iktu zbrojnego, warto się zastanowić, 
jak można badać to zjawisko z okresu II wojny światowej20. Doris L. Bergen 

do  eksterminacji określonej grupy etnicznej (gwałt poprzedzał morderstwo na tle etnicznym); 
por. m.in.: Barbara Ehrenreich, Rytuały krwi. Namiętność do wojny. Geneza i historia, przekł. 
Piotr Kołyszko, Warszawa 2001; Teresa Iacobelli, “Sum of Such Actions”. Investigating Mass 
Rape in Bosnia-Herzegovina through a Case Study of Foca, [w:] Brutality and Desire…, s. 261–
283; Matthew Evangelista, Yugoslavia: Archetype or Anomaly?, [w:] tegoż, Gender, Nationalism, 
and War. Confl ict on the Movie Screen, Cambridge 2011, s. 80–138; Slavenka Drakulić, Oni nie 
skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze, przekł. Jakub 
Szacki, Warszawa 2006; Shattered Lives. Sexual Violence during the Rwandan Genocide and Its 
Aft ermath, Human Rights Watch (September 1996), http://www.hrw.org/legacy/reports/1996/
Rwanda.htm (dostęp: 21 września 2014).

17  Omer Bartov, Th e Holocaust as Leitmotif of the Twentieth Century, [w:] Lessons and 
Legacies VII. Th e Holocaust in International Perspective, red. Dagmar Herzog, Evanston 2006, 
s. 3–25.

18  Herzog, Introduction…, s. 11, 12 (przekł. Maria Kozłowska).
19  Tamże, s. 4, 5.
20  Osobnym tematem badawczym są akty przemocy seksualnej w łagrach (obozy pra-

cy przymusowej w ZSRR). Cytowany już kilkukrotnie Robert Sommer twierdzi, że system 
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w swoim tekście Sexual Violence in the Holocaust. Unique and Typical? pro-
ponuje cztery możliwe rozwiązania, które reprezentują cztery różne podejścia 
badawcze do tej tematyki21. Przemoc seksualna może być traktowana jako 
część wojennej codzienności, typowy element każdego konfl iktu zbrojnego. 
Przez jej powtarzalność można ją postrzegać jako coś stałego, co nie wymaga 
odrębnych badań. Można również zrezygnować z analizy zjawisk związanych 
z przemocą seksualną, traktując tę tematykę jako coś „niewłaściwego, nieod-
powiedniego, niepokojącego i napastliwego, obraźliwego”22. Istnieje również 
możliwość „skandalizacji” zjawiska, która jest charakterystyczna m.in. dla 
kultury popularnej i najmocniej manifestuje się w mechanizmie pornogra-
fi zacji Holokaustu23. Czwarty opisany przez Bergen sposób wprowadzenia 
tematyki przemocy seksualnej do badań naukowych to konfrontacja z mate-
riałem badawczym i próba włączenia zjawiska w historię konfl iktu zbrojne-
go i ludobójstwa. Według Bergen przemoc seksualna w trakcie Holokaustu: 

[…] była zjawiskiem w pewnym sensie typowym, pojawiającym się przecież zawsze 
w kontekście ludobójstwa i wojny; charakteryzowała ją też jednak pewna wyjątko-
wość. Typowość samych aktów – gwałtów, okaleczeń, pogwałcenia tabu, defi guracji 
ciała, nie wyklucza wyjątkowości wzorców, według których się dokonywała, oraz 
znaczeń nadawanych tym aktom poprzez konkretną ideologię, tj. poprzez narodo-
wosocjalistyczne idee „rasy i przestrzeni”; poprzez nazistowską ambicję realizacji 
hierarchii opartej na „rasie” i „krwi”, a także rozszerzania niemieckiego imperium 
przez podbój i dominację24.

 premiowania więźniów w obozach koncentracyjnych (ostatni stopień premii – wizyta w domu 
publicznym dla więźniów) był inspirowany mechanizmami kontrolowania ludzi w łagrach. 
W radzieckich obozach pracy przymusowej nie utworzono instytucji domów publicznych 
dla więźniów. Temat przemocy seksualnej wśród społeczności łagrowej pojawia się w wielu 
relacjach byłych więźniów. Por. m.in.: Barbara Skarga, Po wyzwoleniu… (1944–1956), Kra-
ków 2008; Martin Amis, Dom schadzek, przekł. Aleksandra Ambros, Warszawa 2008; Eugenia 
Ginzburg, Stroma ściana, przekł. Andrzej Mandalian, Warszawa 2009.

21  Doris L. Bergen, Sexual Violence in the Holocaust. Unique and Typical?, [w:] Lessons and 
Legacies…, s. 179–180.

22  Niebezpieczeństwo „skandalizacji” i „banalizacji” Holocaust Studies upatrywano rów-
nież w koncepcjach wprowadzenia kategorii gender w tych badaniach. Por. Lenore J. Weitzman, 
Dalia Ofer, Introduction. Th e Role of Gender in the Holocaust, [w:] Women in the Holocaust, 
red. Lenore J. Weitzman, Dalia Ofer, New Haven–London 1998, s. 1–18.

23  Por. m.in.: Jean Pierre Geuens, Pornography and the Holocaust. Th e Last Transgression, 
„Film Criticism” 20 (1995), nr 1–2, s. 114–130; Omer Bartov, Kitsch and Sadism in Ka-Tzetnik’s 
Other Planet. Israeli Youth Imagine the Holocaust, „Jewish Social Studies” 3, 2 (1997), s. 43–76; 
Silke Wenk, Rhetoriken der Pornografi sierung. Rahmungen des Blicks auf die NS-Verbrechen, 
[w:] Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen 
Genozids, red. Inse Eschebach, Sigrid Jacobeit, Silke Wenk, Frankfurt am Main 2002, s. 269–
294.

24  Bergen, Sexual Violence..., s. 180 (przekł. Maria Kozłowska).
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Analizowanie zjawisk związanych z przemocą seksualną w okresie II woj ny 
światowej warto zatem rozpocząć od „rozszerzenia defi nicji”. Przemoc sek-
sualna nie powinna być rozumiana tylko jako zorganizowany gwałt wojenny 
albo doświadczenie seksualnego niewolnictwa w zorganizowanym systemie 
domów publicznych25. Ograniczenie defi nicji tylko do tych dwóch form prze-
mocy seksualnej jest niebezpieczne, ponieważ automatycznie usuwa z dyskur-
su przypadki, w których nie doszło do aktu seksualnego, a także takie, które 
nie były zaplanowane/zorganizowane jako akcja masowa. Bergen przywołuje 
przykład zainteresowania masowymi gwałtami w trakcie konfl iktu w Bośni 
i Hercegowinie i zjawisko comfort women26 w trakcie II wojny światowej na 
Dalekim Wschodzie. Jednocześnie zwraca uwagę, że naziści na podbitych te-
renach stosowali również inne formy przemocy seksualnej, które nie zawsze 
były zorganizowane (brak zjawiska masowych gwałtów) i bardzo często rów-
nież nie kończyły się stosunkiem seksualnym, ale polegały na upokorzeniu 
związanym z seksualnością ofi ar. Do tego typu „seksualizujących” zachowań 
poniżenia ofi ar można na pewno zaliczyć doświadczenia kobiet przywożo-
nych do obozów koncentracyjnych, które pozbawiano odzieży, którym golono 
owłosienie i wystawiano nago na widok publiczny. Mogli na nie patrzeć inni 
więźniowie – mężczyźni i kobiety, SS-mani i nadzorczynie SS27.

25  Domy publiczne kontrolowane przez Niemców w okresie II wojny światowej – podział 
instytucji przymusowego nierządu: burdele dla Wehrmachtu, SS, robotników przymusowych, 
„nieniemieckiej” służby pomocniczej SS i dla więźniów obozów koncentracyjnych.

26  Por. m.in.: Yuki Tanaka, Japan’s Comfort Women. Sexual Slavery and Prostitution dur-
ing World War II and the US Occupation, London–New York 2002; Kim Myung-Hye, Narra-
tive Darstellung und Produkction von Wissen. Erzählungen koreanischer Frauen, die das System 
sexueller Versklavung durch die japanische Armee überlebt haben, 1935–1945, [w:] Krieg und 
Geschlecht. Sexuelle Gewalt im Krieg und Sex-Zwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern, red. 
Regina Mühlhauser, Inse Eschebach, Berlin 2008, s. 187–205; Mina Watanabe, Politiken der 
Erinnerung – Möglichkeiten der Darstellung. Das Aktive Frauenmuseum zu Krieg und Frieden 
in Tokio, [w:] Krieg und Geschlecht. Sexuelle Gewalt im Krieg und Sex-Zwangsarbeit in NS-
Konzentrationslagern, red. Regina Mühlhauser, Inse Eschebach, Berlin 2008, s. 249–267; Jean-
Louise Margolin, Japonia 1937–1945. Wojna Armii Cesarza, przekł. Joanna P. Rurarz, Agniesz-
ka Rurarz, Warszawa 2009; Iris Cheng, Rzeź Nankinu, przekł. Konrad Godlewski, Warszawa 
2011.

27  O procesie odpodmiotowienia i dehumanizacji więźniarek pisała m.in. Agnieszka Ni-
kliborc: „Kobiety, przekraczając bramę obozu koncentracyjnego, traciły władzę nad własnym 
ciałem. […] Pierwszą formą systemowej ingerencji w ciało, z jaką spotkały się więźniarki, było 
tatuowanie numeru obozowego. Napiętnowanie numerem było procedurą głęboko ingerują-
cą w kobiece ciało. […] Podczas procedury przyjęcia odpodmiotowienie następuje nie tylko 
w wyniku napiętnowania, lecz wywołane jest również przez przebranie ciała. Więźniarki zmu-
szone są do noszenia brudnej, podartej, zniszczonej odzieży. […] Trzecim zabiegiem na ciele 
bezpośrednio po przybyciu do obozu było ogolenie głowy. Więźniarki odczuwają tę procedurę 
jako wyjątkowo upokarzającą, a efektem jej jest poczucie deindywidualizacji”. Agnieszka Ni-
kliborc, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwier-
ciedlone w dokumentach osobistych, Kraków 2010, s. 155–156.
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Do zjawiska przemocy seksualnej należy również włączyć doświadczenia 
mężczyzn. Wojenna przemoc seksualna nie zawsze odzwierciedlała tradycyj-
ny genderowy podział na mężczyznę-sprawcę i kobietę-ofi arę. Dużą grupę 
ofi ar stanowili homoseksualiści prześladowani w III Rzeszy na mocy para-
grafu 175. Trafi ali oni do obozów koncentracyjnych i bardzo często w trak-
cie odbywania „kary” byli wykorzystywani seksualnie przez współwięźniów 
albo prześladowani ze względu na swoją orientację seksualną28. W relacjach 
byłych więźniów obozów koncentracyjnych pojawiają się również wspomnie-
nia o piplach – młodych mężczyznach (czasem także chłopcach) pełniących 
funkcję służących kapo, blokowych i w związku z tym bardzo często do-
świadczających napaści seksualnej29. Kolejną grupę mężczyzn narażonych 
na przemoc seksualną ze względu na swoje zachowania intymne stanowili 
obcokrajowcy, głównie robotnicy przymusowi, których karano za kontakty 
seksualne z kobietami niemieckiego pochodzenia. We wrześniu 1942 r. w Ino-
wrocławiu Polak, Franek Wiśniewski, został zatrzymany za relację intymną 
z Niemką o nazwisku Pfeif. Oboje aresztowano. Kobieta została skierowana 
do obozu przejściowego i zwolniona pod koniec stycznia 1943 r. Mężczyznę 
deportowano do KL Auschwitz30. W aktach spraw karnych Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce zachowały się dokumenty dotyczące 
m.in. Roberta Wagnera (Gauleitera i Reichstattshaltera w Alzacji), który zo-
stał oskarżony o wydawanie wyroków śmierci przez powieszenie za kontakty 
seksualne Polaków z Niemkami31. Kopie 10 wyroków egzekucji z przełomu 
1941 i 1942 roku zostały dołączone do sprawy. Na większości z nich, oprócz 

28  Por. m.in.: Heger Heinz, Mężczyźni z różowym trójkątem, przekł. Alicja Rosenau, posł. 
Joanna Ostrowska, Warszawa 2016; van Dijk, Verdammt…, s. 58–66; Andreas Sternweiler, 
Homo sexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, Berlin 2000; Nationalsozialistischer Terror ge-
gen Homo sexuelle. Verdrängt und ungesühnt, red. Burkhard Jellonnek, Rüdiger Lautmann, 
 Paderborn 2002; Homosexualität in der NS-Zeit, red., oprac. Günther Grau, Frankfurt am Main 
2004; Homosexuelle in Konzentrationslagern, oprac. Olaf Mußmann, Berlin–Bonn 2000.

29  W książce Mikołaja Grynberga Oskarżam Auschwitz wśród ponad 20 wywiadów 
z dziećmi ocalałych z Zagłady znajduje się rozmowa z Gitlą zamieszkałą w Izraelu. Ojciec Gitli 
był piplem w obozie. Po wyzwoleniu i emigracji do Izraela nie opuszczał swojego mieszka-
nia. Wszystkie sprawy załatwiały za niego żona i córka. Mężczyzna miał listę osób, które były 
„świadkami jego poniżenia”, i skreślał nazwiska w kolejności umierania: „No więc ten mój 
przystojny, niebieskooki tata był pieprzony przez okrągłe dwa lata przez jednego skurwysyna, 
któremu się wydawało, że jest kimś. Ten skurwysyn urządzał przedstawienia dla innych funk-
cyjnych. W rolach głównych: on i mój tata. Organizowali też seanse dla szerszej publiczności. 
[…] Mój tata go zabił niecałą godzinę po wyzwoleniu obozu”. Mikołaj Grynberg, Oskarżam 
Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 157.

30  APMP i WP – Der Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland nr 1824. Fragment pisma 
Gestapo w Inowrocławiu z dnia 16 II 1943 – P 756-II V 1/II D do prezesa rejencji w Inowroc-
ławiu. Maszynopis. Oryginał, [w:] Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Wybór źródeł, oprac. Czesław Łuczak, Poznań 1966, s. 134–135.

31  AIPN, GK, sygn. 164/4613 [GKBZN w Polsce, Akta w sprawie Kern, Ebert, dr Fischer, 
N.N., Wagner Robert, Kaul Kurt, Himmler Heinrich].
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daty i miejsca egzekucji Polaków, znajdują się informacje dotyczące skiero-
wania Niemek do aresztów. 

Ostatnią sugestią Bergen w kontekście badań przemocy seksualnej w trak-
cie II wojny światowej jest próba zwrócenia uwagi na fakt, że na ten rodzaj 
przemocy byli narażeni właściwie wszyscy: mężczyźni i kobiety, wszystkie ata-
kowane i prześladowane grupy ofi ar różnych narodowości: Żydzi, Romowie, 
radzieccy jeńcy wojenni, komuniści, homoseksualiści, świadkowie Jehowy, 
kryminaliści i tzw. asocjalni. W takiej sytuacji badanie tego zjawiska powin-
no zakładać próbę powiązania doświadczeń wszystkich wymienionych grup. 
Dla Bergen prześladowania poszczególnych grup ze względu na ich orientację 
seksualną, bądź wykorzystujące ich seksualność, są bezpośrednio powiązane ze 
społeczną polityką nazistowską dotyczącą kontroli życia intymnego obywateli. 

Ustawy norymberskie zakazywały stosunków seksualnych między Żyda-
mi/Romami i „czystymi rasowo” obywatelami III Rzeszy. W przypadku Ro-
mów opierano się również na Pierwszym dekrecie wykonawczym do ustawy 
o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru z 14 listopada 1935 r., który 
zabraniał zawierania związków małżeńskich osobom pochodzenia romskiego 
z Niemcami32. Prześladowania ze względu na „zakazane” związki intymne 
rozpoczęły się na kilka lat przed wojną. W 1935 r. w Gelsenkirchen członkowie 
SS i SA pędzili w centrum miasta Judę Rosenberga i Elisabeth Makowiak. Na 
ich szyjach zawieszono tabliczki z imionami, nazwiskami, adresami i inwek-
tywami. Juda miał na głowie kapelusz z napisem „Rassenschänder” („profa-
nator rasy”). Na tabliczce napisano: „Ich bin ein Rassenschänder”. Elisabeth 
napiętnowano określeniem: „Ich blonder Engel schlief bei diesem Judenben-
gel” („Ja blond anioł spałam z tą żydowską kanalią”). Podpis pod zdjęciem tej 
pary w „Gelsenkirchen Nationalzeitung” z 8 sierpnia 1935 r. brzmiał: „Żydow-
ska kanalia i żydowska dziwka pod pręgierzem”. Juda Rosenberg i Elisabeth 
Makowiak zostali ukarani, ponieważ poprzedniego dnia ktoś widział ich na 
wspólnym spacerze i złożył na nich doniesienie33. 

Oprócz ograniczeń w wyborze partnerów i partnerek seksualnych państwo 
nazistowskie decydowało również o tym, kto może mieć potomstwo i z kim. 
W wielu przypadkach stosowano przymusową sterylizację zgodną z prawem, 
aby zapobiegać genetycznemu przekazywaniu chorób, która była stosowana 
wśród tzw. asocjalnych (biednych, bezdomnych, alkoholików, prostytutek34, 

32  Sławomir Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć Zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 
2012, s. 145–146.

33  Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna, Weimar 2013, s. 26, 17.
34  Por. m.in. Christa Schikorra, Kontinuitäten der Ausgrenzung: „asoziale“ Häft linge im 

Frauen-Konzentrationslager Ravensbru ̈ck, Berlin 2001; Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialist-
ischen Konzentrationslagern, red. Barris Alakus, Katharina Kniefacz, Robert Vorberg, Wien 
2006; Ausgesteuert-ausgegrenzt... angeblich asozial, red. Anne Allex, Dietrich Kalkan, Berlin 
2009.
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Romów35, podejrzanych o przestępstwa kryminalne, osób psychicznie cho-
rych oraz niepełnosprawnych fi zycznie36). Sterylizację kontynuowano również 
w trakcie wojny, m.in. w obozach koncentracyjnych w trakcie akcji 14f1337. 

Po rozpoczęciu II wojny światowej wprowadzono też prawo zakazujące 
kontaktów seksualnych między Niemcami a obywatelami krajów podbitych38. 
Obowiązywała zasada „niemieszania ras”, a jej złamanie groziło „hańbą ra-
sową” („Rassenschande”), dlatego w przypadku systemu burdeli dla robotni-
ków przymusowych na terenie Rzeszy kobiety, które zostały tam przymusowo 
umieszczone, były przede wszystkim pochodzenia polskiego, francuskiego 
i czeskiego. W trakcie wojny w ustawodawstwie dotyczącym kontaktów seksu-
alnych z ludnością cywilną wprowadzano zmiany. W marcu 1943 r. zniesiono 
zakaz obejmujący ludność łotewską i estońską. Podtrzymano jednak stare de-
cyzje w kwestii ludności litewskiej39. W przypadku zorganizowanej przymu-
sowej prostytucji na terenach wcielonych do Rzeszy i w Generalnej Guberni 
obostrzenia rasowe często pozostawały jedynie na papierze, a w praktyce nie 
obowiązywały. Seksualne pracownice przymusowe werbowano (wyłapywa-
no) wśród ludności cywilnej kraju podbitego. Relację seksualną w domu pub-
licznym kontrolowanym przez władze traktowano jako transakcję bizneso-
wą, która nie miała nic wspólnego z intymnością. W związku z tym nie było 
mowy o niebezpieczeństwie „hańby rasowej”40.

W perspektywie zaproponowanej przez Bergen przemoc seksualna w okre-
sie II wojny światowej wzmacniała dominującą hierarchię społeczną (w duchu 
rasistowskim, eugenicznym i biopolitycznym) i spełniała trzy funkcje41. Po 

35  „[Cyganki – J.O.] Cierpiały także z powodu konfl iktu ich zasad kulturowych z warun-
kami uwięzienia. Jak pisze Fings [Karola Fings – J.O.], zmuszano je do łamania tabu kultu-
rowych i systemu rytualnego będącego częścią ich tożsamości kulturowej. Szczególnie upo-
karzające było dla nich zmuszanie do rozbierania się do naga w obecności mężczyzn. Obóz 
Ravensbrück stanowił również centrum programu sterylizacji romskich kobiet i dzieci oraz 
brutalnych eksperymentów medycznych, częściowo z tym programem związanych”, zob. Ka-
pralski, Naród z popiołów…, s. 149.

36  Por. m.in.: Götz Ally, Obciążeni. „Eutanazja” w nazistowskich Niemczech, przekł. Viktor 
Grotowicz, Wołowiec 2015; Tadeusz Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi 
w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Warszawa 2008; Maciej Zaremba Bielawski, Hi-
gieniści. Z dziejów eugeniki, przekł. Wojciech Chudoba, Wołowiec 2011, s. 99–123, 389–397. 

37  Akcja 14f13 – program eutanazji w nazistowskich obozach koncentracyjnych prowa-
dzony od kwietnia 1941 r. (jako kontynuacja akcji T4). W ramach tej akcji gazowano nienie-
mieckich więźniów, których uznano za niezdatnych do pracy i chorych.

38  M.in. AIPN, GK, sygn. 64/320, k. 1-3 (Zakaz utrzymywania stosunków między Pola-
kami i Niemcami – 1942).

39  AIPN, Ld, sygn. 1/8720, k. 1–2 (Pismo okólne dotyczące odwołania zakazu w spra-
wie utrzymywania stosunków intymnych między Niemcami a obywatelami Łotwy i Estonii 
– 1943).

40  Franz W. Seidler, Prostitution, Homosexualität, Selbstverstümmelung. Probleme der 
deutschen Sanitätsführung 1939–1945, Neckargemünd 1977, s. 180–181.

41  Bergen, Sexual Violence..., s. 187–193.
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pierwsze, prowadziła do dehumanizacji ofi ary w przypadku, kiedy sprawca 
zdawał sobie sprawę, że prześladowania najprawdopodobniej skończą się eks-
terminacją. Wówczas dochodziło również do deseksualizacji ofi ary przez akty 
upokorzenia w obozach koncentracyjnych polegające na ciągłym epatowaniu 
nagością oraz wykorzystywaniu nagości i seksualności więźniów w codzien-
ności obozowej. Podobnej strategii używano w trakcie masowych egzekucji, 
rozbierając ofi ary42. Po drugie, przemoc seksualna stanowiła sposób poniża-
nia, zastraszania i niszczenia lokalnych społeczności w duchu podboju mi-
litarnego i okupacji. Po trzecie, dla sprawców przemoc seksualna stawała się 
czymś odwrotnym niż „normalny seks” (ich prywatne życie seksualne), co 
pozwalało im na normalizację – „Seks jako normalizator”43. 

Mechanizm dehumanizacji ofi ary Bergen odnosi przede wszystkim do do-
świadczeń kobiet żydowskich i romskich, które ze względów stricte rasowych 
nie powinny być obiektem przemocy seksualnej44. Oczywiście było wręcz od-
wrotnie45. Nawet jeśli stosunek seksualny z Żydówką albo Romką był ofi cjal-
nie zakazany i surowo karany, sprawcy deseksualizowali i dehumanizowali 
swoje ofi ary w sposób niezwykle brutalny46. Wskazują na to m.in. wspomnie-
nia dotyczące procesu przyjęcia do obozu koncentracyjnego. W przypadku 
kobiet – przymusowych prostytutek dla żołnierzy Wehrmachtu, SS i policji, 
robotników przymusowych – relację seksualną traktowano jak transakcję 

42  Por. Marienne Hirsch, Nazi Photographs in Post-Holocaust Art. Gender as an Idiom of 
Memoralization, [w:] Crimes of War. Guilt and Denial, red. Omer Bartov, Atina Grossman, 
Mary Nolan, New York 2002, s. 101–120.

43  W przypadku tej trzeciej funkcji Bergen omawia, w jaki sposób była kontrolowana 
i wykorzystywana seksualność sprawców. Przemoc seksualna stanowi coś w rodzaju działania 
skierowanego do grupy „podludzi”, w przeciwieństwie do „normalnego seksu”, który miał być 
doświadczeniem Aryjczyków – ludzi. 

44  Seidler, Prostitution..., s. 154, 158.
45  Por. m.in. Helga Amesberger, Katrin Auer, Brigitte Halbmayr, Sexualisierte Gewalt. 

Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, Wien 2004, s. 143–146; Jochen Böhler, 
Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, przekł. Patrycja Pieńkowska- 
-Wiederkehr, Kraków 2009, s. 200–201, 215–216; Nikliborc, Uwięzione..., s. 172–173; Na’ama 
Shik, Sexual Abuse of Jewish Women in Auschwitz-Birkenau, [w:] Brutality and Desire…, 
s. 221–246.

46   Kobiety żydowskie były narażone także na przemoc seksualną w gettach. Celia Ślepak
w swoim tekście o kobietach w getcie warszawskim, który napisała dla Archiwum Ringelbluma, 
przedstawia różne przypadki kobiet, które były zmuszone prostytuować się, aby przetrwać 
(głód, walka o życie, próba uniknięcia transportu). Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Ar-
chiwum Getta Warszawy. Getto warszawskie. Życie codzienne, t. 5, oprac. Katarzyna Person, 
przekł. Sara Arm, Warszawa 2011, s. 203–206, 260–263; por. Joanna Ostrowska, Prostytucja
w gettach, http://www.krytykapolityczna.pl/TekstypozaKP/OstrowskaProstytucjawgettach/
menuid-76.html (dostęp: 20 kwietnia 2014); Barbara Engelking, Jan Grabowski, „Żydów ła-
miących prawo należy karać śmiercią!”. „Przestępczość” Żydów w Warszawie 1939–1942, War-
szawa 2010, s. 112–120.

3-lamanie-zydzi.indd   115 2018-09-21   13:38:36



Joanna Ostrowska116

handlową, podważając aspekt intymności i zaprzeczając, że ma to coś wspól-
nego ze spotkaniem/relacją dwojga osób.

Przemoc seksualna jako jeden ze sposobów kontroli podbitych społeczno-
ści wpływała na nastroje ludności cywilnej. Okupant niszczył w ten sposób 
więzi między poszczególnymi członkami grup społecznych, zastraszał ludność 
okupowanego kraju i uzależniał ją od strachu przed brutalnością i tragedią. 
Gwałty wojenne oraz domy publiczne różnego typu miały być postrzegane 
jako nieustające zagrożenie, ale stanowiły również symbol podboju, najbar-
dziej brutalną formę wizualizacji zwycięstwa, kontroli na „obcym terytorium” 
i w końcu degradacji „podbitych”. Paradoks w zachowaniu okupanta polegał 
na tym, że z jednej strony zakazywano kontaktów seksualnych z ludnością 
podbitą pod karą aresztu, więzienia, obozu koncentracyjnego, zaznaczając, że 
wiąże się to z „hańbą rasową”, a z drugiej strony to właśnie władze niemieckie 
tworzyły i kontrolowały wszystkie typy instytucji przymusowego nierządu, 
do których „rekrutowano” kobiety obcej narodowości, utrzymując, że chodzi 
tylko o „wymianę handlową”. Jak pokazuje wspomniany wyżej przykład lud-
ności łotewskiej i estońskiej, koncepcje zakazu fraternizacji mogły się zmie-
nić w trakcie trwania wojny. 

Trzecia funkcja przemocy seksualnej w trakcie konfl iktu, którą opisuje 
Bergen, łączy się z fi gurą sprawcy. Badaczka zwraca uwagę, że seks w trak-
cie II wojny światowej wykorzystywano jako czynnik stabilizujący sumienie 
sprawców. Mężczyzn zachęcano, żeby odwiedzali w trakcie urlopów swoje 
żony. Wspierano na wszelkie możliwe sposoby reprodukcję i rozwój rasy47. 
Życie rodzinne i seksualne mężczyzn miało wpływać na dobre samopoczu-
cie sprawców i jednocześnie dehumanizować ofi ary, wobec których używano 
różnych form przemocy seksualnej („obcy”, czyli wróg, „towar” albo „wojen-
ne trofeum”). Miłość i intymność należały do sfery domowej. Wojna wiązała 
się z przemocą seksualną wobec wrogów. Wyjątkowość, unikatowość form 
przemocy seksualnej zależy w tym przypadku od ideologii państwa nazistow-
skiego (rasizm, eugenika, biopolityka), co łączy się również z wyborem okre-
ślonych grup ofi ar, wobec których to narzędzie jest stosowane – zarówno we 
własnym społeczeństwie, jak i w krajach okupowanych oraz kontrolowanych.

Ideologia nazistowska jest również punktem wyjścia dla defi nicji przemo-
cy seksualnej autorstwa Patricii Szobar, która w swoim tekście Prosecution of 
Jewish-Gentile Sex in the Race Defi lement Trials wyróżnia tylko dwie katego-
rie związane z seksualną brutalnością nazistów48. Do pierwszej zaliczały się 

47  Por. m.in.: Roman Hrabar, „Lebensborn” czyli Źródło życia, Katowice 1980; Dagmar He-
rzog, Hubris and Hypocrisy, Incitement and Disavowal. Sexuality and German Fascism, „Jour-
nal of the History of Sexuality” 11 (2002), nr 1/2, s. 3–21; Gudrun Schwarz, Eine Frau an seiner 
Seite. Die Ehefrauen in der „SS-Sippengemeinschaft “, Berlin 2000.

48  Patricia Szobar, Prosecution of Jewish-Gentile Sex in the Race Defi lement Trials, [w:] Les-
sons and Legacies…, s. 159–168.
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formy przemocy seksualnej wykorzystywane w projekcie eksterminacyjnym 
i programie imperialnego podboju. Szobar wymienia w tej kategorii m.in.: 
gwałty niemieckich żołnierzy na kobietach w krajach okupowanych, przy-
musową prostytucję w obozach (forced prostitution), brutalne traktowanie 
robotników przymusowych (kobiet i mężczyzn) jako karę za kontakty sek-
sualne z Niemcami i dehumanizację/poniżanie ofi ar obozów koncentracyj-
nych, w szczególności Żydów. 

Druga kategoria przemocy seksualnej wiązała się z projektem higieny ra-
sowej, przemocą reprodukcyjną, przymusową sterylizacją, prześladowaniem 
mniejszości seksualnych (homoseksualiści, lesbijki to ofi ary nieheteronorma-
tywne49) i wszystkimi tymi grupami ofi ar, które były uznane za „asocjalne” 
i niebezpieczne seksualnie dla homogenicznego społeczeństwa III Rzeszy50. 
W koncepcji Szobar, podobnie jak w przypadku rozróżnienia dokonane-
go przez Herzog i Bergen, ofi arami przemocy seksualnej w okresie II wojny 
światowej i Holokaustu są różne grupy, ale łączy je wspólnota wojennego do-
świadczenia i powojenne milczenie na temat ich cierpienia.

W przypadku zjawiska przemocy seksualnej w okresie II wojny światowej 
pojawiło się jeszcze jedno określenie – defi nicja, która miała w założeniu obej-
mować wszystkie formy brutalności okupantów i władzy nazistowskiej zwią-
zane z ludzką seksualnością. Helga Amesberger, Katrin Auer i Brigitte Halb-
mayr, badając temat kobiecego doświadczenia w narodowosocjalistycznych 
obozach koncentracyjnych, używały terminu „przemoc zseksualizowana”51 

49  Por. (opracowania dotyczące prześladowania lesbijek w okresie narodowego socjal-
izmu) Claudia Schoppmann, Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität, 
Pfaff enweiler 1991; taż, Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten lesbischer Frauen im „Dritten 
Reich“, Berlin 1993; taż, Verbotene Verhältnisse. Frauenliebe 1938–1945, Berlin 1999; taż, Czas 
maskowania. O sytuacji lesbijek w narodowym socjalizmie, przekł. Joanna Ostrowska, Magda-
lena Garus, „Teksty Drugie” 5 (2008), s. 163–174.

50  Szobar zwraca również uwagę, że w przypadku żydowskich ofi ar w nazistowskich 
Niemczech istniało przekonanie, że stanowią zagrożenie dla czystości rasy i krwi niemieckiej. 
Taka opinia była poparta poprzez specyfi czne reprezentacje Żydów, zawsze nacechowane 
seksualnie. Żydowskich mężczyzn przedstawiano w pismach propagandowych jako dewian-
tów, „uwodzicieli dziewcząt”, „osoby perwersyjne”. W tych przedstawieniach często używano 
odwołań animalistycznych, które miały ostrzegać przed pożądaniem w stosunku do kobiet 
– Aryjek. Żydzi mieli być z natury zainteresowani wykorzystywaniem seksualnym kobiet nie-
mieckich „dla swojej własnej przyjemności”. Kobiety żydowskie uważano za z gruntu niemo-
ralne, agresywne seksualnie, celowo degenerujące niemieckich mężczyzn. W przypadku obu 
płci dominowało przekonanie o „seksualnej drapieżności”, która objawiała się w roznoszeniu 
chorób wenerycznych i ogólnej degeneracji społeczeństwa. Z powodu owej specyfi cznej sek-
sualnej histerii uważano, że ta mniejszość powinna być wykluczona jako niebezpieczna, zob. 
Szobar, Prosecution…, s. 162–163.

51  Karolina Bikont przetłumaczyła to pojęcie jako „przemoc zseksualizowana”. Agnieszka 
Nikliborc powołuje się na opracowanie autorstwa Amesberger, Auer i Halbmayr, używając ter-
minu „przemoc useksualizowana”. Elfriede Jelinek, Kobieta i jej przeznaczenie. Kobiety i obozy 
koncentracyjne, przekł. Karolina Bikont, [w:] tejże, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, 
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(sexualisierte Gewalt), odróżniając go od pojęcia „przemoc seksualna”. Nowa 
defi nicja obejmowała nie tylko doświadczenia bezpośredniej, cielesnej prze-
mocy o podłożu seksualnym w stosunku do kobiet i mężczyzn , ale również 
wszelkiego rodzaju „przekroczenia”, takie jak poniżenie na poziomie werbal-
nym, przemoc oparta na zawstydzaniu, psychiczne przymuszanie do zacho-
wań seksualnych (m.in. groźby gwałtu). Sexualisierte Gewalt miała opisywać 
zarówno pojedyncze akty przemocowe, jak i zorganizowane, strukturalne for-
my przemocy związanej z seksualnością. W kontekście obozowym pojawiały 
się tu doświadczenia braku intymności, fatalnych warunków higienicznych, 
niewystarczającej ilości ubrań, co służyło dehumanizacji ofi ar i zanegowaniu 
ich sfery intymnej (seksualnej)52. 

We wszystkich wyżej opisanych koncepcjach analizy przemocy seksual-
nej w okresie II wojny światowej dominuje zasada poszerzania jej defi nicji 
zarówno o kontekst różnych form przemocowych, jak i na poziomie badania 
tego zjawiska wśród wszystkich grup ofi ar bez względu na płeć, narodowość, 
orientację seksualną czy wyznaczony przez nazistów „powód prześladowa-
nia”. Przemoc seksualna w tamtym okresie funkcjonowała na poziomie in-
dywidualnych aktów brutalności wobec ofi ar, ale również jako część zorgani-
zowanego systemu okupacji w krajach podbitych. Seksualna brutalność stała 
się czymś w rodzaju społecznego reżimu stworzonego po to, aby kontrolować 
seksualność wszystkich obywateli – zarówno tych, których uznawano za część 
nazistowskiego społeczeństwa, jak i tych, których prześladowano, mordowa-
no albo eksterminowano. 

Wszystkie przywołane badaczki i autorki opracowań ograniczały opis wo-
jennej przemocy seksualnej do działań nazistów w okresie od 1933 do 1945 
roku. Unikatowość tego zjawiska w okresie II wojny światowej polega nie 
tylko, jak twierdziła Bergen, na wpływie ideologicznym, ale wyraża się rów-
nież w mechanizmie „powojennego trwania”. Gwałty wojenne żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, aliantów zachodnich i Polaków w obozach dla Niemców czy 
zjawisko golenia głów to nie tylko wyraz zemsty „wyzwolicieli”, ale również 
pokłosie nazistowskiej okupacji, przedłużenie okresu wojennego – seksual-
nego bezprawia, które objawiało się w powtarzaniu/przejmowaniu mechani-
zmów przemocowych także w sferze seksualnej53. Zmieniały się tylko fi gury 
sprawcy i ofi ary. Najbardziej radykalnym przykładem tego rodzaju „histo-
rycznego odbicia/przejęcia” jest sytuacja w wyzwolonej przez Amerykanów 

przekł. Karolina Bikont, Marek Cieszkowski, Agnieszka Jezierska, Elżbieta Kalinowska, To-
masz Ososiński, Artur Pełka, Monika Szczepaniak, Lucyna Wille, Anna Wołkowicz, Warszawa 
2012, s. 306–314; Nikliborc, Uwięzione…, s. 170–171.

52  Amesberger, Auer, Halbmayr, Sexualisierte..., s. 18–20.
53  O powojennym terrorze, „zarażaniu strachem” i „przeniesionej agresji” pisze bardzo 

obszernie Marcin Zaremba w książce Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na 
kryzys, Kraków 2012, s. 369–403.
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Francji, gdzie seksualność ludzka i w konsekwencji „wykorzystywane przez 
wyzwolicieli” ciało kobiety stały się symbolem nowych relacji z ludnością 
francuską. Chodziło o całkowitą kontrolę społeczną, wprowadzenie hierar-
chii „bohaterowie”–miejscowi i w konsekwencji negocjowanie władzy na „wy-
zwolonych” terenach54. 

Być może na terenie Polski powojennej przemoc seksualna – gwałty wo-
jenne55, golenie głów – była wyrazem „nagromadzonej od dawna wściekło-
ści” i gniewu tłumionego w okresie okupacji. Być może „strzyżenie kobiet” 
zapobiegło eskalacji przemocy na terytoriach wyzwolonych56 i jednocześnie 
pozwalało na bardzo łatwe wskazanie „kozła ofi arnego” wśród swoich. A je-
śli jednak było odwrotnie? Być może spektakl „golenia głowy” i ogólnie po-
wojenna przemoc seksualna – tak jak w przypadku inscenizacji na wzór nie-
miecki spektakli egzekucji zbrodniarzy wojennych – podtrzymywała nastrój 
strachu i „podsycała mściwość”:

Wydaje się – pisał antykomunistyczny socjolog polski, Stanisław Ossowski, 
w kilka tygodni po egzekucji [Artura Greisera – J.O.] – jakby kult „twardych ludzi”, 
niewrażliwych na cudzą krew i cudze cierpienie, był nadal cechą naszych czasów. 
Za przykładem Niemców inscenizuje się teatralne publiczne egzekucje z udziałem 
tysięcy widzów, a potem opisywane jeszcze przez popularne gazety. Organizatorzy 
nie obawiają się najwidoczniej, że takie przedstawienia mogłyby podsycać mści-
wość, dochodzącą później do głosu (w antysemickich pogromach w Kielcach lub 
Krakowie)57.

54  Mary Louise Roberts opisuje kampanię „wyzwoleńczą” na terenie Francji, zwraca-
jąc uwagę, że wojska amerykańskie nie tylko traktowały Francję jako krainę „nagrody – sa-
tysfakcji” ze zwycięstwa, używały seksu do kontroli francuskiego społeczeństwa, ale przede 
wszystkim wykorzystywały mechanizm upokorzenia do negocjacji władzy na tych terenach. 
Jej książka What Soldiers Do została podzielona na trzy części: Romance (analiza relacji do-
browolnych), Prostitution (prostytucja zorganizowana, „wolna”, strach przed chorobami wene-
rycznymi, przejęcie „infrastruktury” po nazistach), Rape (gwałty i sytuacje przemocowe – po-
niżenia, reakcje amerykańskich władz wojskowych). Mary Louise Roberts, What Soldiers Do. 
Sex and the American GI in World War II France, Chicago–Londyn 2013.

55  Gniew i zemsta za okres okupacji działała w sytuacji gwałtów wojennych na kobietach 
pochodzenia niemieckiego (albo uważanych za Niemki). Sprawcami gwałtów byli żołnierze Ar-
mii Czerwonej, ale również miejscowi (Polacy). Brutalne gwałty były m.in. jednym ze sposobów 
upadlania i kontrolowania więźniarek i więźniów w obozach dla Niemców na terenie Polski: 
http://www.empik.com/wypedzone-historie-niemek-ze-slaska-z-pomorza-i-prus-wschod-
nich-pluschke-helene-von-schwerin-esther-pless-damm-ursula,p1063868912,ksiazka-p. Por. 
Helga Hirsch, Zemsta ofi ar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950, przekł. Maria Przybyłow-
ska, Warszawa 1999, s. 63–65, 87, 97–103, 148; Ursula Pless-Damm, Droga w nieznane, [w:] 
Wypędzone. Historie Niemek ze Śląska, z Pomorza i Prus Wschodnich. Trzy szczere świadectwa 
kobiet bezbronnych wobec zwycięzców, Helene Plüschke, Esther von Schwerin, Ursula Pless-
-Damm, Warszawa 2013, s. 108, 109, 114.

56  Taką hipotezę stawia Tomasz Szarota. Por. Kolaboranci pod pręgierzem, [w:] tegoż, Ka-
ruzela na Placu Krasińskich…, s. 96.

57  Cytat za: Hirsch, Zemsta ofi ar…, s. 94.
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Marcin Zaremba, pisząc o powojennym strachu politycznym w Polsce, 
zwraca uwagę, że „czasami gniew nie znajdował ujścia – ubecy, milicjanci czy 
komuniści nie zawsze byli na podorędziu. W takich sytuacjach agresja mogła 
zostać przeniesiona na Żydów, powszechnie uważanych […] za podporę no-
wego reżimu”58. Według autora Wielkiej trwogi najbardziej typową sytuacją 
w okresie powojennym było jednak atakowanie Żydów jako obiektów zastęp-
czych59: „należało […] [ich – J.O.] »zlikwidować«, aby – z wojskowego punktu 
widzenia – wykonać rozkaz; z psychologicznego zaś – żeby wyładować zma-
gazynowane podczas długiego ukrywania się [w przypadku członków zbroj-
nych formacji podziemia – J.O.] frustrację, gniew, agresję i strach”60. Kobiety 
oskarżone o kontakty seksualne/intymne z okupantem (co często również 
wiązało się z jednoznaczną współpracą z nowym reżimem) spełniały w okre-
sie powojennym bardzo podobną funkcję61. Były milczącymi, zawstydzanymi, 
bezbronnymi, miejscowymi ofi arami powojennego lęku, które można było 
atakować, poniżać i przyporządkowywać do grupy nowych wrogów. Stano-
wiły coś w rodzaju zastępczej ofi ary, która przynajmniej na chwilę uspokajała 
sprawców. W maju 1946 roku w taki właśnie sposób „osądzono” jedną z miesz-
kanek Sieradza. Na ulotce rozpowszechniającej informacje o karze dla „kon-
fi dentki” pojawił się następujący fragment (zachowano pisownię oryginalną):

Kim była Krystyna Ł. dla niemców za okupacji to powszechnie jest wszystkim 
znane, a mimo to sieradzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego powołał ją na swą 
konfi dentkę z pseudonimem „DAB”. Ta co niemcom służyła wszechstronnie, dziś 
służy polskim władzom. To co brudna, schanbiona, obdarta z czez [czci – J.O.] przez 
hitlerowców, dziś ma oskarżać z U.B.P. niejednokrotnie najlepszych polaków? Czy 
dlatego, że sieradzkim U.B.P. podobały się jej włosy (których już dziś nie ma) – czy 
inne wdzięki kobiece?

Stare przysłowie prawdę głosi: „UCZCIWI PRZYSTAJĄ Z UCZCIWYMI – 
NIEUCZCIWI SZUKAJĄ PODOBNYCH SOBIE”62.

58  Zaremba, Wielka trwoga…, s. 401.
59  Zaremba zwraca jednak uwagę, że w wielu przypadkach w sytuacji zbiorowego strachu 

„wywołanego najczęściej zarazą bądź głodem, kozłami ofi arnymi stawali się Żydzi”. Tamże, 
s. 403.

60  Tamże, s. 402.
61  Nie znaczy to, że zwracając uwagę na podobieństwo ofi ar powojennej przemocy sek-

sualnej (golenie, gwałt) do ofi ar pochodzenia żydowskiego, automatycznie porównuję skalę 
i masowość obu zjawisk. Niestety na podstawie dostępnych źródeł nie ma możliwości oszaco-
wania, ile kobiet zostało „ukaranych” strzyżeniem głowy. Na pewno nie było to zjawisko tak 
masowe, jak w przypadku powojennej Francji (tonte – épuration) – w przybliżeniu 20 tys. ofi ar. 
Por. Fabrice Virgili, Shorn Women. Gender and Punishment in Liberation France, przekł. John 
Flower, Oxford–New York 2002.

62  AIPN, Ld, sygn. 0121/146, k. 38 [Sprawozdania opisowe i statystyczne pionu służby 
śledczej KPMO w Sieradzu dotyczące przestępczości na terenie miasta i powiatu sieradzkiego 
oraz pracy pionu za 1946 r.].
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*

W polskiej nauce, w szczególności w przypadku badań z dziedziny Holo-
caust Studies i tych, które bezpośrednio odnoszą się do codzienności okupa-
cyjnej w okresie II wojny światowej, najważniejsza zmiana powinna dotyczyć 
przełamania tabu związanego z tematyką seksualności w trakcie konfl iktu 
zbrojnego. Stanowiska zaproponowane przez wszystkie cytowane w tym tek-
ście badaczki łączy próba przełamania impasu związanego z mechanizmem 
izolowania zjawisk z pogranicza zarówno „brutalności”, jak i „pożądania”. 
Doświadczenie świadków, ofi ar i sprawców związane z seksualnością, któ-
re przez dekady było stygmatyzowane, stanowi dopełnienie biografi i wojen-
nych i powojennych. 

Mechanizm wymazywania tej tematyki z pamięci zbiorowej, tabuizacja 
zjawiska, stygmatyzacja ofi ar i części ich biografi i to krok wstecz w skompliko-
wanym procesie przepracowywania relacji dotyczących nie tylko codzienności 
okupacyjnej/wojennej, ale przede wszystkim okresu powojennego, w którym 
kształtowała się polska pamięć zbiorowa drugiej połowy XX w. Siedemdziesiąt 
lat po wojnie większość świadków już nie żyje. Ich biografi e uzupełnia się na 
podstawie śladów zjawiska, często ograniczających się do kilku wskazówek 
dotyczących tzw. tematów wstydliwych. Jeśli nikt przez lata nie pytał o tę sfe-
rę ich doświadczenia – oni/one nie opowiadali63. Punktem wyjścia w procesie 
odtabuizowania zjawiska będzie zatem projekt „odkrywania” tego, o czym 
dotychczas nie chciano pamiętać.

*

Kiedy pierwszy raz słyszy się fragment jego historii, trudno zrozumieć, 
w jakim charakterze i na jakich zasadach funkcjonował w polskim ruchu 
oporu na terenie Krosna i okolic. Życie Sylvina Rubinsteina (pseudonim: 
„Turski”) to jedna z najciekawszych wojennych biografi i związanych z te-
renem Generalnej Guberni64. Nie sposób opisać mikrohistorii tego świad-
ka bez zwrócenia uwagi na motyw crossdressingu, dzięki któremu „Turski” 
wykonywał wyroki śmierci na członkach Gestapo i żołnierzach Wehrmachtu 

63  O „nie-mówieniu” i „nie-pytaniu” rozmawiałam z wieloma świadkami, którzy przeżyli 
II wojnę światową. Najbardziej ekstremalny przykład dotyczył Pani Barbary – kobiety, która 
w wieku 12 lat została zgwałcona przez żołnierzy Armii Czerwonej. Byłam pierwszą osobą, 
której ta świadkini opowiedziała swoją historię. Wywiad z Barbarą S., maj 2009 r., Poznań 
[archiwum prywatne – J.O.].

64  Historia Sylvina Rubinsteina została opisana w książce i zarchiwizowana w fi lmie doku-
mentalnym (książka do dziś nie ukazała się w Polsce). Kuno Kruse, Dolores & Imperio. Die drei 
Leben des Sylvin Rubinstein, Köln 2000; Er tanzte das Leben, reż. Marian Czura, współpraca 
Kuno Kruse, Niemcy 2003.
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w Krośnie, a następnie w Berlinie. Sylvin Rubinstein przebierał się za kobietę 
i tylko w ten sposób mógł działać w konspiracji. To przebranie było częścią 
jego niehetero normatywnej tożsamości draq queen. Nigdy jej nie ukrywał. 
Nigdy nie wstydził się również swoich żydowskich korzeni. Jego siostra bliź-
niaczka Maria i ukochana matka zginęły w obozie śmierci w Treblince. On 
zmarł w 2011 r. w Hamburgu. 

Biografi a Rubinsteina to jedna z tych wypartych narracji, w których sek-
sualność pozostaje wciąż „nieopowiedziana”. Dla niego i wielu innych świad-
ków – doświadczających przemocy seksualnej, mających dobrowolne relacje 
intymne z wrogiem, narażonych na prześladowania ze względu na swą orien-
tację seksualną bądź upokarzanych w związku ze swoją seksualnością – na-
dal nie ma miejsca w powojennym/polskim „dobrym towarzystwie ofi ar65. 

Abstract

Th e subject of the article is the problem of sexual violence during the World War 2. In its 
most radical form it was an organized sexual forced labour, controlled by the occupant via 
the institution of the whorehouse. In the post-war period the victims of sexual violence were 
stigmatised and their war experiences were tabooised. Th is is one of the reasons why few of 
them left  written accounts, what made the research into this problem diffi  cult until the end of 
the 1980s. Th e purpose of this article is to present the new perspectives in the studies on sexual 
violence during the World War 2 with particular emphasis on role of the works by Dagmar 
Herzog and Doris L. Bergen. It also outlines the scope of the problem by naming various forms 
of wartime sexual violence and pointing to these which were characteristic of the World War 
2. Within the Polish scientifi c circles it is a starting point for recognition of the problem which 
still remains virtually absent and unnoticed (primarily in the contemporary historic studies). 
Tabooising this problem in the Polish collective memory is at variance with the biographies of 
such witnesses as Sylvin Rubinstein whose history is quoted in the last paragraph of the article.

65  Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Znaleźć się w dobrym towarzystwie ofi ar – cierpienie jako 
element dyskursu legitymizującego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Zapisy cier-
pienia, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Wrocław 2011, s. 167–177.
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