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Wstęp

Historia życia prywatnego -  miejsce w  historiografii 
1 problemy metodologiczne

Nowy nurt badawczy w  ramach historii mentalności

Niniejsza praca należy do nowego na gruncie polskiej historio
grafii obszaru badań nad życiem prywatnym. Badania te zainicjowała 
grupa historyków francuskich, związanych z odłamem nieklasycznej 
historiografii, zwanym antropologią historyczną (nouvelle histoire lub 
nouvelle nouvelle histoire), a wywodzącym swe korzenie ze szkoły 
Annales. Powstanie nurtu antropologicznego w historii wiąże się
2 kryzysem podstawowych założeń metodologicznych szkoły Anna
les, skoncentrowanej od czasów Fernanda Braudela na dziejach gos
podarczych, dziejach struktur, koniunktur i cen. Reprezentujący go 
historycy, w przeciwieństwie do nurtu podstawowego, nazwanego 
przez Wojciecha Wrzoska ilościowo-procesualnym1, przyjęli w swych 
badaniach punkt widzenia człowieka, którego trzeba „wydobyć" ze 
struktur i serii, co pociągało za sobą również badania nad mentalnoś
cią2. Owo skupienie się na poziomie „zdarzeń mentalnych" wynikało 
z zachwiania wiary w możliwość interdyscyplinarnego ujęcia historii 
w rozumieniu globalnym, czyli w braudelowski model analizy3. Nie 
było to jednak zaprzeczeniem idei francuskiej szkoły historii spo
łecznej, lecz raczej powrotem do obszarów badawczych, które jeszcze 
w latach dwudziestych naszego wieku, podejmowane przez Marca 
Blocha i Luciena Febvre'a, zapoczątkowały całą nieklasyczną historio
grafię. Towarzyszyli im w tym m.in. Lucien Levy-Bruhl, Johan Hui- 
zinga, Norbert Elias i Claude Lévi-Strauss. Do nieco późniejszych, 
lecz również prototypowych, prac zalicza się dziś dzieła Philippe'a

1 W. Wrzosek, History -  Culture -  Metaphor. The Faces of Non-Classical Historiogra
phy, Poznań 1997, s. 80. Por.: W. Wrzosek, Metafory historiograficzne w pogoni za ułudą 
prawdy, [w:] E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmoder
nizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994, s. 5-14.

a
J. Topolski, Od Achillesa do Beatńce de Planissolles. Zarys historii lustoriografii, 

Warszawa 1998, s. 119.
o __ __

L. Hunt, French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the „Annales” 
Paradigm, „Journal of Contemporary History" 1986, t. 21, nr 2, s. 215-217.
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Ariès'a, którego -  podobnie jak Michela Foucaulta -  długo traktowano 
jak niepoprawnego heretyka4. Jak twierdzi Lynn Hunt, to właśnie ich 
ponownie odkryte i docenione prace miały wielki wpływ na rozwój 
antropologii historycznej i jej głównego przedmiotu -  historii m en
talności, którą w 1961 r. Georges Duby uznał za najbardziej obie
cujący nurt badawczy. Faktycznie, w ciągu dwudziestu pięciu lat stał 
się on jądrem nouvelle histoire z tak znamienitymi reprezentantami, 
jak wspomniany Georges Duby, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy 
Ladurie (w drugim okresie pracy naukowej) czy Jean Delumeau.

Philippe Ariès pozostawał bardzo długo na marginesie życia nauko
wego we Francji, miewał nawet problemy z publikacją swoich badań, 
czego dowodem może być fakt, że aż do 1964 r. żaden historyczny 
przegląd nie zamieścił sprawozdania z jego książek. Można rzec, że 
jego historia mentalności wyprzedziła swój czas i napotkała opór 
ekonomizmu, dominującego we francuskiej historiografii po drugiej 
wojnie światowej. Dopiero rozwój historii mentalności oraz jedno
cześnie rosnąca popularność prac Ariès'a (Historia dzieciństwa, Czło
wiek i śmierć5) w Stanach Zjednoczonych oraz wśród młodych histo
ryków we Francji, spowodowały, że pod koniec lat siedemdziesiątych 
Ariès'owi zaproponowano wstąpienie do paryskiego centrum tzw. szko
ły Annales, czyli École des Hautes Études en Sciences Sociales, a „Le 
magazine littéraire" określił go jednym z najbardziej reprezentaty
wnych historyków tej szkoły. Dzięki temu Ariès, który znalazł się 
w szerokim gronie młodszych od siebie badaczy, zyskał możliwość 
realizacji programu badań nad rozwojem prywatności, którym zainte
resował się w toku prac nad rodziną i dzieckiem6.

Temat ten podejmowali wcześniej socjologowie francuscy i ame
rykańscy (np. Richard Sennet) oraz nieliczni historycy (np. Arlette 
Farge)7. To właśnie socjologia sprowokowała badania historii życia 
prywatnego, konkludując, że nie jest to pojęcie abstrakcyjne i ma 
swój wymiar historyczny (dynamiczny), że „ma ono znaczenie tylko 
w stosunku do danej kultury narodowej, systemu politycznego lub

4 W. Wrzosek, History -  Culture -  Metaphor..., s. 131.
5 Obie pozycje zostały przetłumaczone na język polski: Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, 

tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989; tegoż, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w daw
nych czasach, tłum. M. Ochab, Gdańsk 1995.

6 H. Coutau-Bégarie, Le phénomène nouvelle histoire. Grandeur et décadence de 
ïécole des „Annales”, Paris 1989, s. 350-351.

7 Ph. Ariès, Un historien du dimanche, Paris 1980, s. 188.
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specyficznego okresu historycznego"8. Tak jak model człowieka i spo
łeczeństwa jest zróżnicowany i zmieniał się na przestrzeni dziejów, 
tak wiele jest konkurencyjnych koncepcji prywatności i poufności. 
Historycy wsparli więc socjologów w rozwiązaniu zagadki tego pojęcia 
i to zarówno na gruncie norm i teorii prawnych, jak i praktyki.

Współtwórcami zainicjowanej przez Aries'a, a tworzonej w latach 
1979-1985, serii „Historia życia prywatnego" było wiele znakomi
tości z kręgu Annales, m.in. Roger Chartier, Georges Duby, a także 
kilku badaczy brytyjskich i amerykańskich9. Intencją historyków było 
Poszukiwanie przejawów prywatności zarówno na gruncie ideologii, 
)^k i praktyki dnia codziennego w ciągu dwóch tysiącleci, czyli wielu 
Przestrzeni o bardzo różnych obyczajach i stylach życia. W ten spo
sób, wychodząc od założenia o pierwotnym przemieszaniu sfer pry
watnej i publicznej w epoce starożytności, poprzez stopniowy zwrot 
ku prywatności, jako nowemu zjawisku cywilizacyjnemu w epokach 
średniowiecznej i nowożytnej, śledzą oni kształtowanie się dycho
tomii: publiczny -  prywatny w XIX w. oraz stopniowe zmiany w tym 
zakresie, prowadzące do indywidualizacji. Oczywiście, rodzi to py
tanie o zasadność stosowania w odniesieniu do epoki starożytnej czy 
średniowiecza pojęcia, które ukształtowało się w drodze dziewięt
nastowiecznej industrializacji, a którego precedensy odnaleziono do
piero w XVI w.10 Jednak dla historyków starożytności i średniowiecza 
Pojęcie prywatności zdaje się być swego rodzaju metaforą, która obej
muje dziedziny badawcze dotyczące sytuacji człowieka jako samo
dzielnego bytu w odniesieniu do szerszych grup społecznych i pań
stwa (dzieje indywidualizmu i intymności). Ich badaniom towarzy- 
szyły ponadto lingwistyczne i prawne dociekania na temat funkcjo
nowania pojęć „prywatny", „publiczny" w piśmiennictwie i praktyce 
danego czasu11.

o
M.G. Bouvard, }. Bouvard, Computeriezed Information and Effective Protection of 

Individual Rightrs, „Society" 1975, t. 12, nr 6, s. 62, cyt. za: J.A. Beckford, The Ideology 
of Privacy, „Current Sociology" 1982, s. 46.

9 Philippe Arićs, będąc współredaktorem wydawnictwa, nie doczekał jego publikacji, 
zmarł w 1984 r.

10 B.S. Turner, Privacy, [w:] The Social Science Encyclopedy, London 1985, s. 646-  
-647.

11 Dychotomia prywatny -  publiczny nie funkcjonuje na polu historiografii tylko 
i wyłącznie jako samodzielny kierunek badawczy, stanowi ona bowiem kategorię często 
stosowaną na polu gender studies, badających zróżnicowanie ról płci w historii i ich wpływ 
na jej kształt.
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W niniejszej książce nie zamierzam relacjonować wyników analiz 
dotyczących zmian w zakresie pojmowania życia prywatnego. Po
stawiłam sobie zadanie dookreślenia współczesnego pojęcia prywat
ności, do którego historycy życia prywatnego, jako swoistego ideału, 
wciąż się odwołują. Dążąc do sprecyzowania modelu badawczego 
historii życia prywatnego, podjęłam również próbę szczegółowego 
określenia zakresu tematycznego badań, nawet jeżeli interesujące 
mnie pojęcie w jego ścisłym rozumieniu odniesiemy tylko do badań 
nad społeczeństwem XIX i XX w. Pomoże w tym wskazanie miejsca 
badań nad prywatnością na mapie współczesnej historiografii obok 
historii życia codziennego i mikrohistorii (w wąskim rozumieniu te
go słowa). Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że poniższa próba zdefinio
wania prywatności na bazie osiągnięć nauk społecznych w tym za
kresie jest tylko fragmentem tej szerokiej problematyki. Świadomie 
zrezygnowałam bowiem z analizy pewnych aspektów funkcjonowa
nia prywatności jako nieprzydatnych lub drugorzędnych dla historyka 
i burzących przejrzystość wywodu.

Życie prywatne -  definicja pojęcia i próba dookreślenia 
zakresu badań

[...] teorie głoszące, że to co nazywamy prywatnym, oraz to, co zwie się 
publicznym, określa dwie odmienne dziedziny życia społecznego, są już nie
aktualne. Ktoś może myśleć [w kategoriach prywatności] o rodzinie, grupie ró
wieśniczej czy klice równie dobrze jak o społecznym i obywatelskim stowarzy
szeniu, będącym otwartą dziedziną, miejscem tak partykularyzmów, jak i uni
wersalizmu. Ale różnice pomiędzy publicznym i prywatnym, formalnym, i nie
formalnym są różnicami rządzącymi wybranymi aspektami faktycznie przepla
tających się zachowań. Nie ma podziału przestrzeni działań, nie ma jednostek 
zwracających się ku sobie jako uosobienie opozycji12.

Cytowana teoria, wykluczająca w gruncie rzeczy istnienie „życia 
prywatnego"13 jako dookreślonego pojęcia, jest tylko jedną z wielu,

12 f. Bensman, R. Lilienfeld, Between Public and Privat (1979), cyt. za: J.A. Beckford, 
The Ideology..., s. 46.

i <3

Interesujące mnie pojęcie funkcjonuje w języku jego teoretyków głównie w formie 
rzeczownikowej jako „prywatność" dla określenie pewnej sfery życia społecznego (jeśli 
istnienie takiej przestrzeni w ogóle się dopuszcza). Dlatego „życie prywatne" będzie zna
czyło tyle co funkcjonowanie, działalność człowieka zastrzeżone dla tej sfery. Pomijam tutaj 
określenie prywatności jako potrzeby i wartości w znaczeniu socjologicznym
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często sprzecznych ze sobą opinii, które narodziły się w toku dyskusji 
na polu nauk społecznych, toczonej na ten temat od początku lat 
sześćdziesiątych. Badacze zgadzają się tylko co do tego, że pojęcie 
//Prywatności" nie doczekało się jak dotąd zadowalającej pełnej ana
lizy, która uwzględniałaby fakt, że funkcjonuje ono na różnych płasz
czyznach. Stąd towarzyszący temu pojęciu ogromny semantyczny 
nieład.

Interesujące nas pojęcie funkcjonuje na płaszczyznach: psycholo
gicznej i socjologicznej nie tylko w odniesieniu do tego, co publiczne, 
czyli naturalnej przeciwwagi prywatności, ale przywołanie dycho
tomii prywatny -  publiczny jest konieczne dla jego funkcjonowania 
w sferach: filozoficzno-etycznej (przeciwstawienie bonum publicum  
-  bonum pnvatum) i filozoficzno-prawnej (prawo prywatne, indy
widualne kontra obowiązki społeczne jednostki i jej udział w życiu 
publicznym)14. Ze względu na potrzeby badań historycznych intereso
wać nas będą przede wszystkim dwa pierwsze ujęcia, czyli psycholo
giczne i socjologiczne.

W pierwszej kolejności konieczna jest jednak krótka charakte
rystyka częstego punktu odniesienia dla prywatności, czyli tego, co 
publiczne. Według części badaczy publiczne jest to, co dzieje się na 
zewnątrz jednostki, w sferze otwartej dla obcych, czyli obejmuje więk
sze struktury społeczne w danym społeczeństwie, tzn. pozarodzinne 
struktury społeczne i ich funkcjonowanie, w tym państwo. Pendleton 
Herring podkreśla, że jest to aktywność konieczna dla funkcjono
wania państwa i społeczeństwa, czyli bezpieczeństwa państwa, dobro
bytu, obrony, edukacji, zdrowia publicznego, utrzymania porządku 
publicznego15.

Inni z kolei zwracają uwagę przede wszystkim na charakter kon
taktów publicznych i mówią o sferze formalnej, stosunkach insty
tucjonalnych i normowanych odgórnie16. Na polu etyki, jako nauki 
o moralności, „publiczne" jest określane dobrem wspólnym, które 
jest tworzone i używane przez większość członków społeczeństwa. 
Jeden ze słynnych teoretyków, Jurgen Habermas, próbował dokonać

14 f. Bens man, R. Lilienfeld, Between Public..., s. 67.
15 P. Herring, Public Interest, [w:] The International Encyclopedy of Social Science, 

t. 13, New York 1968, s. 170-171.
16 Prywatność społeczna, [w:] S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum.

C. Cieśliński i in.Warszawa 1997, s. 321.
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reinterpretacji tego pojęcia, określając je mianem sfery pośredniej 
między państwem a życiem prywatnym społeczeństwa. Public ogra
niczył on do toczącego się otwarcie życia, także politycznego, przy 
udziale całego społeczeństwa, które wyraża swą opinię, tzw. pub
liczną. Public oznacza w tym wypadku sferę życia, w której opinia 
publiczna może swobodnie się rozwijać poprzez dyskusję, wymianę 
poglądów dzięki zinstytucjonalizowanej wolności zgromadzeń, zrze
szeń i wolności słowa17.

Chociaż koncepcja Habermasa wydaje się generalnie przekonują
ca, to rozważając granice: prywatne -  publiczne w kontekście rze
czywistości historycznej, której dotyczy niniejsza praca, trudno ogra
niczać się tylko do niej. Z jednej bowiem strony interesujące są na
pięcia na linii „pozarodzinne struktury społeczne" (głównie państwo) 
-  prywatność, a z drugiej losy życia publicznego w rozumieniu Ha
bermasa, czyli opinii publicznej.

Amerykański badacz, Richard Senett, podkreśla w swym opraco
waniu, będącym próbą prześledzenia historycznych przemian życia 
prywatnego, fakt, że ideologiczna walka o „tożsamość jednostki" 
i tęsknota za wolnością spowodowały, począwszy od wieku XVIII, 
stopniowy podział uprzednio zjednoczonej sfery prywatnej i publicz
nej18. Trudno zgodzić się z opinią o niegdysiejszej całkowitej inte
gracji (w praktyce o nieistnieniu życia prywatnego), gdy przyjmie się 
za punkt wyjścia najbardziej zawężone pojęcie prywatności, tzn. pry
watność psychologiczną (pńvacy [mind]), która obejmuje życie we
wnętrzne jednostki, jej doświadczenia, myśli i emocje, poznawane 
przez proces interpretacji słów i działań człowieka19. Ciągłemu ist
nieniu takiej prywatności trudno doprawdy zaprzeczyć, obejmuje ona 
jednak tylko to, co indywidualne i faktycznie absolutnie niezależne.

Przytoczona definicja prywatności nie jest satysfakcjonująca na 
gruncie socjologii, gdzie pojawia się to określenie najczęściej, jest ono 
bowiem bardzo często stosowane w opisach życia społecznego. Jego 
analizę komplikuje jednak fakt, że często nadaje mu się charakter 
normatywny i oceniający, badając przez jego pryzmat stan współczes
nego społeczeństwa.

17 J. Turowski, Dychotomia prywatnej i pubhcznej sfery życia (koncepcje i diagnoz)y, 
„Studia Socjologiczne" 1989, nr 3, s. 68-70.

18 R. Sennett, The Fall of Pubüc Man, New York 1974, s. 89.
19 Prywatność psychologiczna, [w:] S. Blackburn, Oksfordzki słownik..., s. 320.
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Najstarsze koncepcje dotyczące prywatności, zrodzone na gruncie 
filozofii liberalnej, to koncepcje tzw. negatywne, postrzegające tę sferę 
jako swoistego rodzaju ideał. To świat „dobry", najbliższy człowieko
wi, chroniony przed intruzami i interwencjami ludzi z zewnątrz oraz 
przed tym, co publiczne. Istotą tej definicji jest wrogie przeciwsta
wienie sobie sfer prywatnej i publicznej20. Prywatność jest zagrożona 
przez państwo, masową demokrację, szkoły, fabryki, szpitale i po
licję21. Trudno jednak zgodzić się z tą negatywną definicją, która 
pośrednio głosi zakaz dostępu do sfery życia prywatnego instytucji 
publicznych, a w szczególności prawa22. Ogromny wpływ na odejście 
od niej miały zmiany społeczne po drugiej wojnie światowej, m.in. 
ruch na rzecz praw dziecka czy ruchy feministyczne, które uważają, 
że prywatność jest tylko „liściem figowym zasłaniającym obszary 
niczym nieograniczonej męskiej dominacji nad kobietami i dziećmi". 
Głoszą one wręcz konieczność interwencji publicznej i wtargnięcia 
w czyjąś prywatność, gdy wymaga tego sytuacja i dobro jednostki. 
Z drugiej strony tego typu zbyt daleko posunięte interwencje kojarzo
ne są z działaniami specyficznymi dla ideologii totalitarnych23.

Nowoczesne koncepcje filozoficzne i socjologiczne, oparte na mo
delu człowieka jako aktywnego współtwórcy otaczającej go rzeczywi
stości, dążą do definicji pozytywnej i globalnej. Twierdzi się, że gra
nice sfery prywatności nie są stałe, ale do pewnego stopnia elastyczne, 
dowolnie kształtowane przez jednostkę. Pozytywne ujęcie prywatnoś
ci pozwala mówić o „dzieleniu się swą prywatnością"24, samodzielnie 
wyznaczając jej ramy, np. przez ujawnienie bądź utajnienie pewnych 
informacji czy dobór przyjaciół.

W ten sposób prywatność w ujęciu współczesnej socjologii od
nosi się przestrzennie do mieszkania lub domu oraz własności, któ
ra z domem tym jest związana, społecznie zaś do jednostki, jej ro
dziny oraz -  co jest potwierdzeniem tezy o dzieleniu się prywatnością 
-  wszelkich tzw. grup intymnych, opartych na stosunkach emocjo
nalnych, w których jednostka dobrowolnie uczestniczy25.

20 J.A. Beckford, The Ideology..., „Current Sociology" 1982, s. 47.
21 B.S. Turner, Pdvacy..., s. 646-647.

Prywatność społeczna, [w:] S Blackburn, Oksfordzki słownik..., s. 321.
23 Tamże, s. 321.
0 A

E. Shils, Privacy in Modern Industrial Society, „Law and Contemporary Problems" 
1966, t. 31, s. 22, cyt. za: J.A. Beckford, The Ideology..., s. 48.

Pojęcie „grupy intymne" wprowadził Hans Paul Balirdt, zob.: f. Turowski, Dy
chotomią prywatnej i publicznej sfery..., s. 70-72.
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Słowo „rodzina", które -  jak pisze Jean-Louis Fłandrin, stosu
je się na określenie różnych rzeczywistości (w szerokim znaczeniu 
jest to „zbiór osób związanych ze sobą przez małżeństwo lub ro
dzicielstwo lub też ciąg jednostek, z których jedne są potomkami 
drugich"), rozumiemy tutaj w jego węższym znaczeniu, zwykle 
uwzględnianym przez socjologów, jako „spokrewnione ze sobą oso
by mieszkające pod jednym dachem"; przede wszystkim zaś są to: 
ojciec, matka i dzieci26. Precyzyjne określenie tego pojęcia zależy jed
nak od danej kultury i czasu (np. w Polsce przeciętnie rodzina to 
3 -3 ,5  osoby)27.

Największe kontrowersje wzbudza to, co stoi na granicy pry
watności i życia publicznego, czyli sąsiedztwo. Czy mieszkańców tej 
samej kamienicy określić można mianem grupy intymnej? Sąsiedz
two istnieje bowiem z jednej strony jako instytucja życia społecznego, 
z drugiej jest to specyficzny typ stosunków społecznych, „tzn. system 
trwałych powiązań między osobami, wynikających z bliskości za
mieszkania, a wyrażających się na zewnątrz w postaci unormowa
nych czynności, obowiązków i uprawnień"28. Jako instytucja życia 
społecznego może być ono łatwo poddane kontroli publicznej i może 
ulec instytucjonalizacji, ale nie wyklucza to wytworzenia się na tym 
obszarze powiązań o charakterze prywatnym. Paweł Kryczka wyróż
nia kilka typów sąsiedztwa, które mogą zresztą ze sobą współistnieć: 
konwencjonalne (kontakty sprowadzają się do wymiany pozdrowień), 
ograniczające (jednostki wstrzymują się od pewnych działań ze wzglę
du na sąsiada), świadczeniowe (gdy stosunki między poszczególnymi 
osobami obejmują wymianę opinii i rad, wzajemną pomoc), poinfor
mowane (mimo braku bliskich kontaktów wszyscy wszystko o sobie 
wiedzą), solidarnościowe (sąsiedzi podejmują wspólne działania 
w sprawach dotyczących całej wspólnoty sąsiedzkiej), wreszcie towa- 
rzysko-przyjacielskie (sąsiedzi spontanicznie wspólnie spędzają wolny 
czas, wzajemnie się odwiedzają i biorą udział w rodzinnych uroczy
stościach)29.

26 J.-L. Fłandrin, Historia rodziny, tłum. Agnieszka Kuryś, Warszawa 1998, s. 8.
27 L. Dyczewski, Rodzina a prywatność i życie publiczne, [w:] Prywatność i życie 

publiczne w nowoczesnym społeczeństwie USA-Polska, pod red. L. Dyczewskiego, J. Krom- 
kowskiego, G.F. McLeana, Lublin 1992, s. 99-100.

28 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 8.
29 P. Kryczka, Kierunki przemian miejskiej społeczności lokalnej: między tym, co jest 

publiczne, i tym, co jest prywatne, [w:] Prywatność i życie publiczne..., s. 79-80.
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W gruncie rzeczy jedynie ostatni z wymienionych typów można 
osadzić w sferze życia prywatnego, pozostałe należą już do obwaro
wanego pewnymi określonymi zasadami, konwenansami i normami 
życia publicznego (chociaż dotyczącego małej wspólnoty, która -  nieg
dyś zamknięta -  dziś należy już do grup otwartych). Tak zwane 
sąsiedztwo poinformowane wydaje się wręcz zagrożeniem dla pry
watności. Sąsiedztwo nie jest więc z zasady grupą intymną. Jest ob
szarem, w którym, podobnie jak na wszystkich innych obszarach 
życia publicznego, mogą się rodzić prywatne kontakty towarzyskie 
i przyjacielskie, ale jest to sprawa jednostkowego wyboru poszerzenia 
własnej sfery prywatnej, tak jak w wypadku dalszych krewnych.

Przedstawioną socjologiczną definicję prywatności należy jednak 
rozszerzyć. Po pierwsze -  przestrzennie, ponieważ sceny życia całko
wicie prywatnego mogą rozgrywać się na polu przypisanym sferze 
publicznej, co dotyczy np. spędzania wolnego czasu czy praktyk re
ligijnych. Nie sposób zgodzić się z opinią, że aktywność prywatna 
jednostki to tylko działania mieszczące się w granicach wspólnoty 
zamieszkania.. Po drugie, idąc za krytycznymi głosami (np. Jana Tu
rowskiego), że takie ujęcie tematu nadal nie jest wystarczające, po
nieważ obejmuje tylko i wyłącznie płaszczyzny struktur społecznych 
oraz płaszczyznę działań i aktywności ludzkich, należy włączyć doń 
to, co wypływa z koncepcji prywatności psychologicznej, czyli sferę 
postaw (w tym aspiracji, motywacji) oraz sferę systemu wartości30.

Granice prywatności określane są także kategoriami filozoficzno- 
prawnymi, tzn. prawem do prywatności, na które składają się stopnie 
dystansu i izolacji, funkcjonujące w danym systemie kulturowym. 
Jest ono zwykle regulowane przez normy prawne i moralne w danym 
społeczeństwie. To z kolei, szczególnie w amerykańskich środowis
kach naukowych, wiąże się zwykle ze sprawą informacji dopusz
czanych i niedopuszczonych do publicznego obiegu31. Bazą dla takich 
teorii jest przyjęcie założenia, że prywatność jest naturalną potrzebą 
człowieka. Dotychczasowe badania historyczne nad tym przedmio
tem pozwalają mówić raczej o potrzebie nabytej na drodze dziejowej 
ewolucji.

30 J. Turowski, Dychotomia..., s. 76-78.
o i

Zob. m.in.: A.F. Westin, Privacy, [w:] Encyclopedia America na, Connecticut 1993, 
s. 626-627; A. Simmel, Privacy, [w:] International Encyclopedy of Social Sciences, t. 12, 
New York, s. 480-487.
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Podsumowując, życie prywatne można określić jako obszar obej
mujący następujące sfery: prywatność psychologiczną (zgodnie z wcześ
niej przedstawioną charakterystyką), bycie w odosobnieniu lub w sa
motności, w izolacji od wszelkich innych osób, w czym zawiera się 
również, pomijana w definicjach (czy raczej niedookreślona), intym
ność jednostki, przez którą rozumieć będziemy sferę dotyczącą cie
lesności.

Następnie wkraczamy w sferę prywatnego obcowania z innym 
człowiekiem (której towarzyszyć może, podobnie jak pełnej izolacji, 
atmosfera intymności, tzn. sfera seksualności), czyli przede wszyst
kim sferę rodziny. Najdalej od centrum, w którym postawiliśmy -  
zgodnie z przyjętym schematem -  jednostkę, należy umieścić wspo
mniane już grupy intymne, do których należą związki przyjacielskie 
i towarzyskie. Jeśli chodzi o rodzinę w szerszym znaczeniu: dalszych 
i niemieszkających pod jednym dachem krewnych -  przynależność 
do prywatności zależy od utrzymywania z nimi kontaktów emocjo
nalnych.

Z każdą z powołanych dziedzin można powiązać określoną prze
strzeń fizyczną, która w gruncie rzeczy ogranicza się jednak do domo
wego ogniska i wybranych przestrzeni życia wspólnotowego, będą
cych ramą dla kontaktów przyjacielsko-towarzyskich.

W praktyce socjologia postuluje, aby w badaniach stopnia pry
watności uwzględniać -  poza materialnymi faktami i warunkami spo
łecznymi, które silnie na nią wpływają -  takie czynniki, jak: gęstość 
zaludnienia, współczynnik interakcji (dopuszczalny stopień bliskoś
ci), wzorce zamieszkania, podział pracy oraz naturę rodziny i innych 
kontaktów społecznych32.

Dookreślenie obszarów, jednoznacznie określanych w naukach 
społecznych -  głównie w oparciu o teorię socjologii -  jako prywatne, 
daje szerokie możliwości tworzenia jasnego modelu badawczego, przy
datnego dla historyka współczesności. „Automatyczne" posłużenie 
się tą definicją sfery prywatnej jest jednak moim zdaniem niemoż
liwe. Samo pojęcie prywatności psychologicznej przenosi historyka 
w obszary odrębnej dzisiaj całkowicie gałęzi historii, tzn. psycho-hi- 
storii, której metody i cele mijają się z moimi.

Już jednak sfery seksualności i cielesności oraz kontaktów między
ludzkich w ramach rodziny i grup intymnych należą, jeśli pozwalają

o o
Pńvacy, [w:] The International Encyclopedy..., s. 481.
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na to dostępne źródła, do obszaru badań historyka życia prywatnego. 
Podobnie historycy dostrzegają konieczność równoległego badania 
dziejów człowieka i dziejów przestrzeni.

W niniejszej pracy przyjęłam, że życie prywatne jednostki to sfera 
o dwojakim charakterze: przestrzeni społecznej, której centrum sta
nowi rodzina, oraz przestrzeni materialnej, której jądrem jest mie
szkanie („dom"). Dodatkowo jednak obszar swych badań rozszerzyłam
0 wybrane sfery życia wspólnotowego (przede wszystkim tzw. czas 
wolny), zgodnie z teorią o elastyczności granic prywatności. Moje 
indywidualne zainteresowania dotyczące napięć między sferą pry
watną i publiczną spowodowały, że skupiłam się przede wszystkim 
na stopniu ingerencji tego, co publiczne, w sferę kontaktów między
ludzkich oraz na zmianach dokonujących się w wybranych przeze 
ninie obszarach.

Historia życia prywatnego a historia życia codziennego 
1 mikrohistoria

Rozwój historycznych kierunków badawczych podejmujących za
gadnienia tzw. małej historii (nie politycznej i nie gospodarczej), czyli 
człowieka w historii, idzie aktualnie, poza historią mentalności, jesz
cze w dwóch innych kierunkach: badań życia codziennego i mikro- 
historii. W wypadku mikrohistorii nie chodzi o sens ogólny tego po
jęcia, czyli ogarnięcie wszystkiego, co stoi na drugim biegunie wobec 
zagadnień makrohistorycznych, lecz o nowatorski, rozwijający się in
tensywnie od lat siedemdziesiątych kierunek mikronarracyjny, sku
piony na szczegółowej analizie małych jednostek społecznych. Próba 
określenia wobec siebie wymienionych trendów historiograficznych, 
zajmujących się pozornie zbliżonymi do siebie dziedzinami i często 
bazujących na podobnym zasobie źródłowym, pomoże zrozumieć po
stulat niepowielania badań nad życiem codziennym, który sformuło
wał współtwórca Historii życia prywatnego Georges Duby33, i być 
może pośrednio dokładniej scharakteryzuje cele, jakie stawiają przed 
sobą historycy życia prywatnego.

Badania życia codziennego w tradycyjnej wersji, mimo że biorą 
swe początki we Francji lat trzydziestych, nie wywodzą się z ducha

33 Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, pod red. G. Du
ż e g o , tłum. W. Bieńkowska, W. Gilewski, K. Skawina, Wrocław 1998, s. 8.
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tworzącej się wówczas szkoły Annales34. W 1938 r. zaczęła się ukazy
wać seria wydawnicza Hachette, opisująca życie codzienne w rozmai
tych okresach, miała ona jednak charakter przede wszystkich po
pularyzatorski i nie cieszyła się dobrą opinią wśród francuskich h i
storyków35. Zbliżenie historyków życia codziennego do antropologii 
historycznej i dostrzeżenie metodologicznych osiągnięć tej szkoły przy
niósł przełom, który nastąpił w niemieckiej historiografii w latach 
osiemdziesiątych XX w  Przypomina on przełom metodologiczny we 
Francji, w wyniku którego w swoim czasie wyłoniła się historia men
talności. Chodzi tu o spór między niemiecką szkołą społeczną Jur
gena Kocki i Hansa-Ulricha Wehlera, reprezentującą niegdyś bardzo 
nowatorską historię strukturalną, i „młodymi" badaczami, uprawia
jącymi mikrohistorię i historię codzienności w jej nowym ujęciu me
todologicznym, którzy poddali krytyce badanie historii poprzez wiel
kie struktury36. Korzystając z doświadczeń antropologii społecznej 
i kulturowej, historii mentalności i etnologii, próbują oni stworzyć 
zreformowany model badań nad codziennością, któremu dotąd za
rzucano brak refleksji historycznej i anegdotyczność, ślizganie się po 
powierzchni zjawisk i gawędziarstwo, oskarżano o popularyzatorstwo 
i generalnie rozbrat z naukowością37. Analiza wspomnianej francus
kiej serii, którą przeprowadził Tomasz Szarota, dowiodła, że rzeczy
wiście rzadko poświęcali się tej problematyce uczeni wybitni i równie 
rzadko praca taka była wynikiem specjalnych kwerend. Zdarzało się, 
że prace były czystą kompilacją, a nawet plagiatem38.

Reformowanie historii życia codziennego rozpoczęto od prób upo
rania się z problemami definicyjnymi, co -  podobnie jak w wypadku 
życia prywatnego -  jest bardzo trudne. Próby takie podejmowali w to
ku wspomnianych sporów Niemcy, dzięki czemu rozwiano pewne

a

Odmienną opinię na ten temat wyraził w trakcie konferencji poświęconej tej te
matyce w 1996 r. prof. Tomasz Szarota, zob.: T. Szarota, Życie codzienne -  temat badaw
czy czy tylko popularyzacjał (Na marginesie serii wydawniczych Hachette i PIW), „Kwar
talnik Historii Kultury Materialnej" 1993, t. 3, s. 239.

T. Szarota, Zycie codzienne w Peerelu -  propozycja badawcza, „Polska 1944/45- 
-1989 . Studia i materiały" 1995, t. 1, s. 201-202.

J. Zarnowski, rec. Histońa społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, War
szawa 1996, „Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku" 1997, t. 29, 
nr 1, s. 202-205.

37 M. Bogucka, Życie codzienne -  spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej" 1996, t. 3, s. 250-251.

T O  •
T. Szarota, Zycie codzienne w Peerelu..., s. 202.
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wątpliwości pojęciowe i definicyjne. Opinie filozofów i socjologów na 
ten temat, które zestawiła Maria Bogucka, pozornie odmienne, kon
centrują się w gruncie rzeczy na działaniu człowieka w pewnym ogra
niczonym środowisku. Jedni badacze, jak Agnus Heller, podkreślają 
rolę całokształtu działań jednostkowych. Inni mówią o „środowisku 
człowieka, w którym zdobywa on życiowe doświadczenie". Łączą te 
dwa podejścia A. Schutz i jego uczeń T. Luckmann. Codzienność 
według nich to regiony rzeczywistości, w które człowiek może ingero
wać i je przekształcać. Podkreślają oni wagę metod, które regulują 
współżycie międzyludzkie. Schorken dodaje, że jest to otaczający nas 
świat, odbierany jako naturalne środowisko, złożony z dobrze zna
nych sytuacji. Często wymieniane cechy codzienności to powtarzal
ność, „szarość" i monotonia, to sfera „naturalnego", bezrefleksyjnego 
działania39. Definiuje się pojęcie „codzienność" także negatywnie 
przez rozgraniczenie codzienności i obszarów leżących poza nią.

Faktycznie na podstawie tak sformułowanych definicji ogólnych 
trudno określić istotę nowej historii życia codziennego, w związku 
2 czym nadal czyni się to w sposób pośredni, poprzez wymienienie 
obszarów badawczych. Maria Bogucka, próbując podsumować różnora
kie analizy, wskazuje następujące dziedziny jako dotyczące codziennoś
ci: warunki egzystencji, warunki i metody pracy, konsumpcja (odzież, 
wyposażenie mieszkań, budownictwo, pożywienie itd.), dzieje rodzi
ny, położenie kobiet i dzieci, starych, chorych, seksualność i rozrod
czość, momenty przełomowe, czas wolny, obyczaje, poglądy, wierze
nia, mentalność. Postuluje ona jednocześnie poszukiwanie norm i re
guł rządzących codziennością w miejsce jej statycznego opisu (szcze
gólnie sfery materialnej oraz instytucjonalnej40). Dopiero takie bowiem 
ujęcie pozwoli na dotarcie do sfery społecznej mentalności, która 
w długotrwałych i powolnych procesach kształtowana jest przez życie 
codzienne ludności. Wyrazem nowej tendencji w badaniach nad co
dziennością są niektóre pozycje z cyklu wydawniczego „W krainie 
PRL", szczególnie zaś praca Krzysztofa Kosińskiego O nową mental
ność. Życie codzienne w szkołach 1945-195641.

M. Bogucka, Zycie codzienne -  spory..., s. 248.
40 Przykładem takim jest pierwsza publikowana praca na temat życia codziennego 

w powojennej Polsce autorstwa Marka Ordyłowskiego, Zycie codzienne we Wrocławiu 
1945-1947, Wrocław 1991.

41 K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warsza
wa 2000.
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W związku z rozszerzeniem sfery zainteresowań historyków życia 
codziennego, szczególnie historyków dziejów najnowszych, które wy
kracza zdecydowanie poza wcześniej preferowany opis życia codzien
nego człowieka w rozumieniu otoczenia materialnego, coraz trudniej 
o jasne dookreślenie sfery badań tego nurtu historiograficznego. Ob
serwując rozwój tego kierunku, coraz częściej dojść można do wnio
sku, że dotychczasowe granice między historią obyczajów, historią 
mentalności, historią codzienności, historią cywilizacji, wreszcie his
torią prywatności ulegają pewnemu zatarciu. Wynika to zapewne 
z generalnie pozytywnej tendencji do coraz powszechniejszej inter
dyscyplinarności badań oraz skoncentrowania się nie tylko na sta
tycznym i prostym opisie rzeczywistości, lecz w gruncie rzeczy od
biorze tej rzeczywistości przez bohatera historii.

Tak prywatność, jako przedmiot badawczy historii mentalności, 
jak i mikrohistoria wywodzą się z jednego korzenia -  ze szkoły An
nales. I chociaż mikrohistorię, której specyfiką jest odmienna nar
racja, uważa się często za eksperyment postmodernistyczny, rozwi
nęła się ona faktycznie dzięki wsparciu antropologii historycznej. 
Z tej bowiem szkoły wywodził się jeden z pionierów mikronarracji 
Emmanuel Le Roy Ladurie. Pojęcie to miało początkowo szerokie 
znaczenie i zdecydowanie negatywny wydźwięk, ponieważ w przeci
wieństwie do makrohistorii oznaczać miało „powierzchnię zjawisk 
historycznych". W takim znaczeniu posłużył się nim Ferdynand 
Braudel w 1960 r. W ciągu następnego dziesięciolecia mikrohistoria 
zyskiwała sobie zwolenników, co specjaliści wiążą nie tylko ze zwąt
pieniem w strukturalne ujęcie dziejów, lecz także szerzej -  z nad
wątleniem identyfikacji jednostek z większymi społecznymi całościa
mi42. Rozwój tego nurtu można także powiązać z tendencją do zwięk
szania się roli narracji historycznej (revival of narrative). Zmiana 
perspektywy badawczej, a także zmiany metod i przedmiotów badań 
zmierzające w kierunku „prywatnych mikroświatów" spowodowały 
narodziny w końcu lat siedemdziesiątych w Europie (głównie we W ło
szech) i Ameryce nowego nurtu, który jako histoire pointilliste stara 
się maksymalnie szczegółowo analizować drobne fragmenty rzeczy
wistości historycznej, by w kooperacji z badaniami makrohistorycz- 
nymi utworzyć pełniejszy jej obraz. Zakłada się indywidualizację 
badanych przedmiotów, nietraktowanych w żadnym wypadku jako

Ąr\

H. Medick, Mikrohistoria, [w:] Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohi
storia, pod red. W. Schulze i in., tłum. A. Kopacki, Warszawa 1996, s. 60-64.
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jednostki statystyczne, i zamiast koncentrowania się na substancjach 
makrohistorycznych, takich jak rodzina, państwo, jednostka, czy pro
cesach, na przykład industrializacji, zajmuje się eksperymentalnym 
badaniem sieci relacji społecznych i kontekstów działania małego 
wycinka społeczności43. Założeniem przedstawicieli tego kierunku 
jest szczegółowy opis indywidualnego życia, w którym odbija się na 
swój sposób życie społeczeństwa, bez dążenia do uogólnień. W pełni 
korzystają oni z warsztatu makrohistorycznego, np. badań statystycz
nych, które pozwalają na imienne łączenie danych i źródeł. Dają tym 
samym wyraz przekonaniu o równorzędności wszelkich nurtów ba
dawczych w nauce historycznej. Wręcz postulują wieloperspektywicz- 
ność w podejściu do analizowanej rzeczywistości. Badacze historii 
życia prywatnego czerpią bardzo często z tego modelu analizy zjawisk, 
o czym możemy się przekonać, śledząc na kartach Historii życia 
prywatnego szczegółowe opisy sytuacji konkretnych rodzin czy osób. 
Prywatność bowiem, jako zjawisko często nieuchwytne na pierwszy 
rzut oka, możliwa jest do wydobycia ze źródeł dopiero po bardzo 
gruntownej analizie jednostkowych przypadków.

Konieczność wyjaśnienia kilku problemów natury metodologicz
nej, o których mowa na kartach niniejszego podrozdziału, wyrosła 
z potrzeby odnalezienia najlepszego rozwiązania formalnego dla uję
cia interesujących autorkę dziejów polskiego społeczeństwa powo
jennego. Historycy współczesności, zajmujący się dziejami politycz
nymi i gospodarczymi, już od dawna mieli bowiem świadomość nie
dostatków obowiązującego powszechnie modelu historii życia co
dziennego dla opisu tzw. małej historii. Model badawczy historii życia 
prywatnego, którego tematyczne pole badawcze starałam się sprecyzo
wać, jest stosunkowo jasnym i, moim zdaniem, celnym sposobem 
przedstawienia określonych aspektów życia człowieka po drugiej woj
nie światowej. Umożliwia opis sfer mentalności, jednocześnie okreś
lając stopień nacisku, jakie wywierało na człowieka państwo. Być 
może, pozwoli także na podważenie wątpliwości wysuwanych przez 
etnologów, że „z chwilą, gdy do danej epoki zabiorą się historycy, 
wyparuje z niej [...] nastrój obyczajowy", etnologowie zaś stają w obli
czu mnóstwa na ogół suchych faktów, które muszą następnie poddać 
interpretacji, by wycisnąć z nich koloryt kulturowy dawnych dni44.

43 Tamże, s. 67-68.
44 L. Dzięgiel, Życie codzienne i historia najnowsza -  nowe pole badań etnologa, 

«Etnografia Polska" 1996, t. 11, nr 1-2, s. 12.
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Cele pracy, problemy badawcze i baza źródłowa

Cele pracy

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest analiza życia prywatnego 
mieszkańców Krakowa w okresie czterdziestu pięciu powojennych 
lat, ze szczególnym wskazaniem granic tej sfery życia jednostki w od
niesieniu do tego, co zostało nazwane „sferą publiczną". Wybór jed
nego miasta powoduje, że badania mają charakter studium przy
padku, który z jednej strony może być -  ze względu na podobieństwo 
zmian zachodzących w większości dużych miast w epoce PRL -  przy
kładem zjawisk o szerszym charakterze, z drugiej jednak utrudnia 
jednoznaczne określenie odmienności czy też typowości Krakowa. 
Opinie na ten temat mogą być więc jedynie hipotetyczne, ponieważ 
brak badań porównawczych dotyczących innych skupisk miejskich. 
Mimo jednoznacznego określenia terytorialnego obszaru badań świa
domie zrezygnowałam z posługiwania się pojęciem „krakowianin" 
w tytule pracy. Jest to związane z faktem, że pojęcie to nie jest zna
czeniowo jednoznaczne i wymagałoby badań dotyczących samoświa
domości. W wypadku miasta migracyjnego, miasta „w ruchu", jakim 
był Kraków w latach 1945-1989, pojawi się ono więc tylko w uza
sadnionych sytuacjach w odniesieniu do grup społecznych i osób, co 
do których ten element społecznej tożsamości nie budził większych 
zastrzeżeń.

Szerokie określenie czasokresu, którego dotyczy niniejsza praca, 
a który zaczyna się na początku 1945 r., dokładnie 18 stycznia, czyli 
z dniem opuszczenia miasta przez wojska niemieckie, a zamyka z koń
cem epoki komunizmu, było spowodowane chęcią uchwycenia ewen
tualnych zmian o charakterze obyczajowym, co nie byłoby możliwe 
do zanalizowania w krótkich okresach. Konsekwencją jednak takiego 
wyboru oraz wyników wstępnej kwerendy źródłowej było ograni
czenie badań do kilku wybranych zagadnień prywatności.

Problematyka życia prywatnego obejmuje zarówno wzorce czy też 
modele życia, jak i praktykę tzw. codzienności oraz związane z tym 
problemy wspomnianej obyczajowości i -  siłą rzeczy -  mentalności. 
W związku z faktem, że problem życia prywatnego obejmuje tak roz
maite pod względem badawczym dziedziny, zastosowałam różnorod
ne w gruncie rzeczy metody badań. Aby wyznaczyć granice intere
sującej mnie sfery życia mieszkańców Krakowa, musiałam odnieść 
się do dwu filarów życia publicznego w Polsce tego czasu: zadekreto
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wanej ideologii państwowej, praktyk stosowanych przez instytucje 
i organizacje ją reprezentujące oraz doktryny Kościoła katolickiego (ze 
względu na niemal całkowitą jednorodność wyznaniową mieszkań
ców Krakowa w tym czasie). Niestety, już na tym etapie pojawiły się 
spore trudności, ponieważ poza kilkoma, na ogół ogólnikowymi opra
cowaniami, większość prac na ten temat odnosi się do wyrazistego 
pod względem ideologicznym okresu stalinowskiego. Stąd, aby od
tworzyć pewną linię propagowanych masowo wzorców, odwołuję się 
bezpośrednio do źródeł z epoki oraz -  na ile to możliwe -  do do
kumentacji stowarzyszeń bądź organizacji. Oczywiście nie jest to 
zasadniczym celem pracy, toteż brak w niej jednolitego, pełnego 
i zwartego obrazu stosunku państwa czy to do rodziny, czy do dziecka, 
kwestie te zasługują na odrębne opracowania. Kolejnym krokiem była 
konfrontacja wzorców z rzeczywistością krakowską w obszarze co
dzienności jego mieszkańców.

Tak określone cele pracy miały swą cenę w postaci charakteru 
stosowanej narracji. Najistotniejszym efektem koncentracji na pozio
mie „wzorce stylu życia -  obyczajowość", a nie na codzienności w jej 
materialnym wymiarze, jest swoista „anonimowość" teatru zdarzeń. 
Pośrednio pewien wpływ na przedstawiony na kartach niniejszej pracy 
obraz prywatności mieszkańców Krakowa miał zapewne także brak 
materiałów porównawczych, do tyczących tej problematyki w innych 
miastach i środowiskach lokalnych, dostępne opracowania dotyczą bo
wiem jedynie pewnych wycinków życia całego polskiego społeczeństwa.

Główne problemy badawcze

Nadrzędne pytanie badawcze pracy, które wypływa z poszukiwa
nia granic: publiczne -  prywatne, dotyczy faktycznego wpływu, jaki 
wywarły instytucje publiczne na -  według terminologii z obszaru 
antropologii społecznej -  „scenariusze życiowe" mieszkańców Krako
wa w obszarze prywatności. Chodzi tutaj o świadome próby przesu
wania granic prywatne -  publiczne, ponieważ odrębnym niejako za
gadnieniem jest kwestia zmian w całym obszarze obyczajowości, tak
że pod wpływem innych czynników, z których na uwagę zasługuje 
przede wszystkim kultura masowa, co jednak pozostaje poza ob
szarem niniejszych rozważań.

W związku z ogromną różnorodnością „prywatnych scenariuszy" 
nieodzowne było pytanie o stopień ich zróżnicowania, źródła tego
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zjawiska i jego trwałość. Stanęłam w ten sposób przed kolejnym trud
nym problemem określenia powszechności danego zjawiska bądź jego 
braku, co starałam się wyjaśnić w oparciu o dostępne dane staty
styczne, także cząstkowe i pośrednie, zawarte w pracach socjologicz
nych z epoki, które mają dla nas charakter źródeł i jako takie zostały 
poddane analizie, zgodnie z warsztatem naukowym historyka. Nie
stety, nie zawsze było to możliwe, w związku z czym wnioski mogą 
mieć charakter hipotezy, co zaznaczam w toku narracji.

Ważnym problemem badawczym było znaczenie, jakie nadawał 
mieszkaniec miasta obszarom życia nazywanym tu „obszarem życia 
prywatnego". Interesowało mnie, czy ta sfera życia bądź jej elementy 
były traktowane jako pewna odrębność w odniesieniu do codzien
ności, oraz czy przypisywano jej określone pozytywne lub negatywne 
sensy.

Wymienione zasadnicze zagadnienia poddałam analizie na kilku 
wybranych obszarach badawczych, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w układzie pracy. Została ona podzielona zasadniczo na dwie części 
problemowe. Część pierwsza jest poświęcona jednostce funkcjonu
jącej w ramach rodziny na wybranych etapach jej rozwoju osobowego: 
dzieciństwa (rozumianego jako okres do dwunastego roku życia czło
wieka) i narzeczeństwa oraz osobno w sferze życia określanej mia
nem czasu wolnego. Druga część dotyczy przestrzeni prywatnej -  jej 
znaczenia oraz organizacji. Takie ograniczenie wynikało z normal
nych dla historyka współczesności problemów, tzn. braku źródeł bądź 
ich obszerności. Interesowało mnie przede wszystkim funkcjono
wanie wzorców obyczajowych rządzących wychowaniem, wyborem 
partnera życiowego, wzajemnymi relacjami w rodzinie, organizacją 
przestrzeni prywatnej i życia rodziny w czasie wolnym, ich trwałość 
lub zmienność oraz czynniki na nie oddziałujące. Bardzo istotnym, 
a zaniedbywanym moim zdaniem, elementem analizy rzeczywistości 
w Polsce doby komunizmu jest jej głębsze porównanie z praktyka
mi wcześniejszymi, przede wszystkim w okresie międzywojennym, 
a także w okresie okupacji.

Wiele szczegółowych zagadnień wiąże się z uzasadnieniem i po
szukiwaniem korzeni osobistych prywatnych wyborów; ze związkami 
łączącymi członków rodzin i „grup intymnych" oraz miejscem zaj
mowanym przez każdego z nich w strukturze tych grup; z kwestią 
stopnia indywidualizacji życia w ramach rodziny oraz organizacją 
życia indywidualnego.
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Baza źródłowa

Najbardziej wartościowym nośnikiem informacji o życiu prywat
nym są materiały pamiętnikarskie (przede wszystkim dzienniki i ma
teriały epistolarne, ale również pamiętniki i wspomnienia). Niestety, 
specyfiką interesującego nas okresu w historii Krakowa jest ubóstwo 
tego typu źródeł. Wśród nich warto wymienić zapiski Janiny Turek, 
jako materiały w gruncie rzeczy wyjątkowe, ale wymagające w przy
szłości osobnego opracowania, być może o charakterze statystycz
nym. Jest to źródło bardzo obszerne i pozostaje nadal w rękach naj
bliższej rodziny autorki, toteż miałam okazję zapoznać się jedynie 
z notatkami z lat 1945-1959  (dwadzieścia zeszytów). Równie war
tościowymi pod względem wiarygodności i zawartych informacji są 
Sp isk i bieżące Janiny Rościszewskiej, zachowane w Dziale Ręko
pisów Biblioteki Jagiellońskiej, w części odnoszącej się do Krakowa 
drugiej połowy lat czterdziestych. Wreszcie ważnym dla mnie źródłem 
informacji była korespondencja Ireny Kozłowskiej z mężem przeby
wającym w latach sześćdziesiątych w Belgii -  Eligiuszem Kozłow
skim, w której skrupulatnie starała się ona naszkicować problemy 
związane z życiem codziennym w Krakowie tego czasu. Przywołane 
Przykładowe źródła o charakterze diariusza mają zalety, jakich brak 
Wspomnieniom spisywanym po latach czy pamiętnikom konkurso
wym, w których bardzo często codzienność pozazawodowa ogranicza 
się do skrótowych zapisów. W lakonicznym stwierdzeniu „chodziłem 
do kina;/ umyka więc często kontekst kulturowo-społeczny zjawiska. 
Może nas ono informować o popularności kina i „życiu kulturalnym 
Krakowa", które nie jest tutaj zagadnieniem pierwszej wagi. Mimo 
świadomości takich braków wspomnienie i pamiętnik są dla mnie 
bardzo istotnym źródłem. Aby poszerzyć tę część bazy źródłowej, 
zdecydowałam się wykorzystać, zgromadzone przez Polskie Towa
rzystwo Socjologiczne, Oddział w Krakowie, prace, stanowiące pokło
sie konkursu zorganizowanego w 1970 r. pt. „Czym był i czym jest 
dla mnie Kraków". Zbiór ten był częściowo analizowany przez Jana 
Mikułowskiego-Pomorskiego w publikacji Kraków w naszej pamięci, 
’Wydanej w serii Cracoviana w 1990 r. W związku z faktem, że prace 
te zachowały się tylko w części (około sto prac), w opracowaniu będę 
odwoływać się także do fragmentów cytowanych w książce. Bardzo 
Wartościowe okazały się też materiały pamiętnikarskie, które zostały 
nadesłane do krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej" w odpowiedzi 
na konkurs „Moje podwórko" i były publikowano na jej łamach w la
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tach 2000 i 2001. Bliskość czasowa badanego okresu historycznego 
umożliwia historykowi odwołanie się bezpośrednio do ludzkiej pa
mięci i tworzenie tzw. źródeł wywołanych (wywiady). Dzięki szcze
gółowym opracowaniom teoretycznym i krytycznym towarzyszącym 
rozwojowi o rai history mam nadzieję uniknąć pułapek związanych 
z analizą tego trudnego źródła45. Podczas prac przygotowawczych zde
cydowałam się na wykorzystanie typu wywiadu, zwanego w socjologii 
wywiadem narracyjnym, którego istota polega na wywołaniu swobod
nej i samodzielnej wypowiedzi osoby na temat jej życia46. Niestety, 
nie zawsze przynosiło to pożądane efekty, stąd moja decyzja o jedynie 
cząstkowym wykorzystaniu tych materiałów, a więc relacji będących 
wywiadem narracyjnym bądź zbliżonych do tej formy.

Rozszerzenie bazy źródłowej poza sferę pamiętnikarstwa korzy
stnie wpłynęło na wiarygodność formułowanych w pracy wniosków. 
Z jednej strony bardzo cenne okazały się materiały korespondencyjne 
(w tym skargi i wnioski), kierowane do rozmaitych instytucji pań
stwowych oraz organów Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej, a także raporty, sprawozdania z terenu i ana
lizy sytuacyjne, tworzone na zamówienie krakowskich dzielnicowych 
i centralnych organów partyjnych i administracyjnych. Niestety, naj
cenniejsze najprawdopodobniej dla mnie materiały aktowe opatrzone 
były najczęściej kategoria archiwalną B i zachowały się często jedynie 
w spisach inwentarzowych. Dotyczy to także zniszczonych akt nie
których towarzystw, które pozostawały poza kontrolą archiwów (prze
de wszystkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Stąd konieczność prze
szukiwania dużych zbiorów, czego efektem było często znalezienie 
jedynie śladowych informacji, np. Okręgowej Rady Związków Zawo
dowych czy Wojskowego Sądu Rejonowego, a w czym ogromną po
mocą służyli mi pracownicy Archiwum Państwowego w Krakowie, 
Oddział IV.

Prasa oraz materiały ikonograficzne, dźwiękowe i filmowe po
czątkowo miały stanowić dokumentację uzupełniającą. Analizowane

45 Zob.: The Oral History Reacler, pod red. R. Perksa, A. Thpmsona, New York 1998; 
D.A. Ritchie, Doing Oral History, London 1989; por.: M. Kurkowska, Archiwa pamięci -  
Oral history, ,/Historyka" 1998, s. 67-76.

46 K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny -  technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia 
a tożsamość narodowa, pod red. M. Czyżewskiego, A. Piotrowskiego, A. Rokuszewskiej- 
-Pawełek, Łódź 1996, s. 35-44. W pracy tej można odnaleźć także kilka ciekawych przy
kładów praktycznego zastosowania i analizy źródeł mówionych.
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dzienniki i tygodniki lokalne (przede wszystkim ogłoszenia prasowe), 
archiwalne materiały filmowe Telewizji Polskiej (m.in. reportaże in
terwencyjne z lat 1976-1989) oraz zbiory fotograficzne (np. kolekcja 
Henryka Hermanowicza ze zbiorów Muzeum m. Krakowa) okazały 
się jednak bogatym źródłem.

Niestety, często moje poszukiwania nie dały oczekiwanych efek
tów, tak było m.in. jeżeli chodzi o Muzeum Historii Fotografii w Kra
kowie czy Muzeum Historyczne miasta Krakowa.

Przedstawione w skrócie materiały źródłowe są rozproszone i bar
dzo zróżnicowane, wymagają więc narzędzi należących tak do war
sztatu badawczego historyka, jak i prasoznawcy, kulturoznawcy czy 
socjologa. Niektóre duże zespoły archiwalne są nieuporządkowane 
(np. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej) i trudno dostępne. Do
tyczy to przede wszystkim akt powstałych w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych i pociąga za sobą konieczność wnioskowania na 
temat tego okresu w oparciu głównie o źródła alternatywne.

Większość danych stanowiących podstawę źródłową ma charakter 
jakościowy, jednak należy wspomnieć także o danych o charakterze 
ilościowym (analizy i zestawienia statystyczne), które stanowią nie
zbędny szkielet książki.

Książka powstała w Zakładzie Historii Społeczno-Religijnej XIX 
i XX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie uka
załaby się w tym kształcie gdyby nie słowa zachęty i pomoc meryto
ryczna wielu życzliwych osób. Szczególnie pragnę podziękować prof. 
Andrzejowi Chwalbie za inspirację, wsparcie i wiarę w powodzenie 
Projektu. Winna jestem także wdzięczność za wnikliwą lekturę tekstu 
recenzentom pracy prof. Andrzejowi Paczkowskiemu i prof. Cze
sławowi Brzozie. Dziękuję także życzliwym, chociaż krytycznym czy
telnikom pracy dr. Dobrochnie Kałwie i dr. Tadeuszowi Czekalskie- 
rnu oraz wszystkim osobom, które wsparły żmudne poszukiwania 
materiału źródłowego, szczególnie pracownikom krakowskiego Archi
wum Państwowego, mgr. Szczepanowi Świątkowi i mgr. Bogdanowi 
Sataleckiemu, oraz osobom, które zgodziły się na wywiady.





Rozdział 1

Kraków i jego mieszkańcy 
po drugiej wojnie światowej

Rozwój miasta, który stanowi ramy analizowanej na kartach ni
niejszej pracy historii życia prywatnego, należy rozpatrywać przez 
pryzmat kilku splecionych ze sobą zjawisk, ulegających w dodatku 
ciągłym przemianom. Siłą rzeczy komplikuje to, a zdaniem niektó
rych socjologów miasta wręcz uniemożliwia, jego pełny naukowy 
opis. Zdaniem badacza Krakowa Krzysztofa Frysztackiego obraz mia
sta jako „zjawiska społeczno-przestrzennego" współtworzą: rozwój 
urbanistyczny, indywidualne i grupowe wzory i style życia jego miesz
kańców oraz funkcjonowanie miasta jako całości, stanowiącej „swoi
sty byt, zespół względnie stabilnych i powiązanych ze sobą czyn
ników"1. Takie podejście narzuca interdyscyplinarność badań nad 
miastem, wymaga zaangażowania zarówno socjologów i historyków, 
jak i antropologów kultury, historyków architektury i urbanistów, eko
nomistów oraz demografów.

Pełna charakterystyka przemian społecznych zachodzących w Kra
kowie w dobie komunizmu jest ogromnie utrudniona ze względu na 
braki i niedostatki opracowań szczegółowych. Brak bardzo ważnych 
z punktu widzenia niniejszego opracowania badań grup czy warstw 
społecznych, składających się na mozaikę społeczną miasta (poza 
robotnikami nowohuckimi2, krótkiego szkicu doczekała się jedynie 
warstwa drobnomieszczańska3). Szczególnie odczuwany jest niedo
statek pogłębionych badań antropologiczno-kulturowych dotyczących 
poszczególnych przestrzeni miejskich jako „miejsc znaczących" czy

1 K. Frysztacki, Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii 
miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską, Kraków 1997, s. 15.

r\

Zob. m.in.: F. Adamski, Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 
1970; D. Jarosz, Wybrane problemy kultury życia codńennego kobiet pracujących w Nowej 
Hucie w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek 
XIXi XX, pod red. A. Żamowskiej, A. Szwarca, Warszawa 1997, s. 405 - 419; W. Kwiecień, 
Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950-1960, „Przegląd Statystyczny" 1962, 
nr 1, s. 69-91; R. Siemieńska, Nowe życie w nowym mieście, Warszawa 1969; A. Stojak, 
Studia nad załogą Huty imienia Lenina, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967

Zob.: M. Bocheńska-Seweryn, Tradycje drobnomieszczaństwa krakowskiego w Pol
sce powojennej, [w:] Drobnomieszczaństwo XIXiXX wieku. Studia, pod red. S. Kowalskiej- 
-Glikman, t. 2, Warszawa 1988, s. 323-327.
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też wyobrażonych, zapisanych w pamięci zamieszkujących je spo
łeczności, która nadaje im sens i konkretną wartość. Do nielicznych 
opracowań socjologicznych dotyczących ludności miasta należy przy 
tym podchodzić krytycznie, ponieważ w wielu przypadkach były kon
struowane na podstawie tezy „o postępie", czyli udanym i szybkim 
przejmowania miejskiego trybu życia przez przybyszów ze wsi, zresztą 
niedostatecznie precyzyjnie odmierzanym przez na przykład korzys
tanie bądź nie z dóbr kultury. Zjawisko to wymaga ponownego prze
myślenia w kontekście pojawiających się tez o -  według terminologii 
Elżbiety Kulczyckiej -  „wieśniaczemu"4 miast w dobie PRL.

Przemiany urbanistyczne i architektoniczne

Kraków miastem ogrodów

Kraków, do którego wkraczali żołnierze radzieccy w styczniu 1945 r., 
na pierwszy oka wyglądał tak samo jak 6 września 1939 r., kiedy 
zajmowali go żołnierze Wehrmachtu. Miasto nie zostało zniszczone 
w wyniku działań wojennych5 i choć Niemcy mieli ambitne plany 
przebudowy stolicy Generalnego Gubernatorstwa, wykonane przez 
nich prace budowlane nie zmieniły jego architektonicznego oblicza6. 
W porównaniu z rokiem 1939 Kraków obejmował jednak znacznie 
większy obszar (165,3 km kw.)7, ponieważ na mocy decyzji admini

4 E. Kulczycka, Pejzaż miejski z zaściankiem w tle, Warszawa 2001, s. 209.
5 Zniszczenia byty spowodowane przede wszystkim wysadzeniem mostów: Dębnic

kiego, im. Kościuszki, III mostu i dwóch mostów kolejowych oraz wiaduktów przy ul. Ko
pernika i ul. Lubicz.

6 Kończono prace rozpoczęte przed wojną, wznoszono obiekty o charakterze przemy
słowym bądź użyteczności publicznej, porządkowano drogi. Faktycznie jedyną inwestycją 
na większą skalę było wzniesienie w latach 1943-1944 osiedla sześćdziesięciu pięciu 
solidnych trzy-, pięciokondygnacyjnych domów wielorodzinnych na terenach Nowej i Czar
nej Wsi przy dzisiejszej ulicy Królewskiej (wówczas Reichstrasse, przed wojną ul. Wybic
kiego, po wojnie ul. 18 stycznia). Zob.: A. Chwalba, Kraków 1939-1945, pod red.}. Małec
kiego, J. Bieniarzówny, seria „Dzieje Krakowa", t. 5, Kraków 2002, s. 34, 72.

7 W ten sposób w granicach miasta znalazły się : Łagiewniki, Jugowice, Borek Fałęcki, 
Kobierzyn, Skotniki, Pychowice, Bodzów, Kostrze, Przegorżały, Bielany, Wola Justowska, 
Chełm, Bronowice Małe, Bronowice Wielkie, Tonie, Prądnik Biały, Witkowice, Górka 
Narodowa, Prądnik Czerwony, Olsza, Rakowice, Czyżyny, Łęg, Rybitwy, zachodnia część 
Bieżanowa, Rżąka, Prokocim, Wola Duchacka, Piaski Wielkie i Kurdwanów. Zob.: R. My
deł, Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1979, s. 24.
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stracyjnych z maja 1941 r. włączono do niego trzydzieści gmin pod
miejskich. Mimo że wszystkie akty prawne wprowadzane przez Niem
ców określono po wojnie jako nieobowiązujące, nowe granice zostały 
tymczasowo usankcjonowane 15 lutego 1945 r., a ostatecznie po
twierdzone 25 października 1948 r. Było to zgodne zarówno z opinią 
ówczesnych władz miasta, jak i opiniami wyrażanymi przez miesz
kańców przyłączonych w czasie wojny podmiejskich obszarów (z wy
jątkiem podzielonego Bieżanowa), chociaż pociągało za sobą koniecz
ność przeprowadzenia przez miasto obciążone finansowym deficytem 
ogromnych prac związanych z uzbrojeniem terenu oraz rozbudową 
sieci komunikacyjnej, szkolnej itp. Jedynie część tych podmiejskich 
obszarów wskutek charakteru zabudowy i zamieszkującej je społecz
ności w sposób naturalny ciążyła ku miastu. Były to z jednej strony 
Pozbawione kanalizacji i sieci wodociągowej obszary zamieszkiwane 
Przez ludność w przeważającej mierze robotniczą (Prądnik Czerwony, 
Czyżyny czy Borek Fałęcki, Azory i Bronowice), a z drugiej prefe
rowane przez inteligencję kolonie willowe, jak na przykład Wola 
Justowska czy Olsza, które pod względem układu ulic, uzbrojenia 
terenu itp. były dużo lepiej niż inne zintegrowane z Krakowem8.

Długie, niemal czteroletnie „zawieszenie" statusu administracyj
nego włączonych do miasta obszarów (od lutego 1945 do października 
1948) paraliżowało podejmowanie na nich jakichkolwiek prac i po
wodowało zaniechanie, z małymi wyjątkami, prac budowlanych w „sta
rym" Krakowie, wskutek czego miasto drugiej połowy lat czterdzie
stych pozostawało w zasadniczych strukturach urbanistycznych Kra
kowem przedwojennym (w obrębie granic sprzed 1941 r. nie uległo

zasadniczym zmianom niemal do końca lat pięćdziesiątych). Po
zostawało miastem o układzie koncentrycznym, które przed drugą 
Wojną światową rozwijało się w ogólnych zarysach na podstawie nig
dy do końca niezrealizowanego planu wieńca tzw. miast ogrodowych, 
umiejscowionych między pierścieniem powstających wówczas Alei 
Trzech Wieszczów a owalem nieukończonej tzw. Nowej Drogi Roka- 
dowej na linii dziewiętnastowiecznych szańców. Taki plan, jako opty
malny dla rozwoju Krakowa, wskazywał Ebenezer Howard, angielski 
nrbanista-wizjoner, który odwiedził w 1909 r. krakowski Salwator, 
zaproszony przez Delegację do Spraw Miast Ogrodów przy Towarzy-

A. Litewka, Rozszerzenie granic Krakowa 1941-1948, „Studia Historyczne" 1984, 
XXVII, z. 3 (106), s. 482-488.

35



stwie Higienicznym. Poza zwartą zabudową kamieniczną w rejonie 
Starego Miasta, Kleparza i częściowo Zwierzyńca powstawały sate
lickie miasta-ogrody, rozdzielone wolnymi wiejskimi przestrzeniami: 
Półwsie Zwierzynieckie, obszary na zachód od Parku Krakowskiego, 
osiedle tzw. profesorskie przy placu Kazimierza Wielkiego (pl. Axento- 
wicza), na północnym wschodzie w rejonie Olszy Osiedle Oficerskie, 
następnie Grzegórzki, zespół na stokach Krzemionek w Podgórzu 
oraz w tej samej dzielnicy osiedle tzw. legionowe w Dębnikach9.

Według tzw. planu Dziewońskiego, czyli planu rozwoju miasta na 
lata 1937/1938-1943/1944, miały one koncentrycznie otaczać mia
sto, tworząc „miasteczka" o niskiej, zwartej lub willowej -  jak w przy
padku osiedli na Dębnikach czy Olszy -  zabudowie, połączonej w ca
łość centralnie umiejscowionym placem o charakterze lokalnego 
rynku.

Kraków przedwojenny nie znał w gruncie rzeczy osiedla w dzisiej
szym znaczeniu tego słowa. Tworzone w dwudziestoleciu międzywo
jennym „osiedla" domków były przeznaczone, jak ich nazwy wska
zują (profesorskie, urzędnicze, legionistów), przede wszystkim dla 
stanowiącej około 20 proc. mieszkańców miasta inteligencji10. Wolno 
stojące bloki powstały jedynie przy ulicy Fałata (było to osiedle urzęd
nicze dla pracowników ZUS) oraz przy ulicy Czarodziejskiej. Stara
niem Towarzystwa Osiedli Robotniczych zbudowano tam „zawieszo
ne w pustce peryferii miasta" większe, bo składające się z dwunastu 
wielorodzinnych jednopiętrowych domów, osiedle11. Podobny nieco 
charakter, jeżeli chodzi o układ przestrzenny, miały wzniesione przez 
Niemców w latach 1943-1944  domy przy ul. Wybickiego.

W 1949 r. granice zwartej miejskiej zabudowy kończyły się więc 
na zachodzie, mniej więcej na linii osiedli oficerskiego i urzędniczego, 
na północnym zachodzie tworzył je szkielet niemieckiego budownic
twa, przedłużony od roku 1949 osiedlem w Bronowicach przy ulicy 
Rydla, przypominającym zabudowę kamieniczną. Faktycznie jednak 
na tym terenie, zwłaszcza na obszarach Nowej Wsi, Czarnej Wsi

9 J. Bogdanowski, Szkic z dziejów kompozycji urbanistycznej Krakowa doby między
wojennej, [w:] Kraków międzywojenny. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa 
w roku 1985, Kraków 1988, s. 62.

10 E. Adamczyk, Społeczność Krakowa i jej życie, [w:] Kraków w latach 1918-1939, 
Dzieje Krakowa, t. 4, pod red. }. Bieniarzówny, J.M. Małeckiego, Kraków 1997, s. 30-31.

11 f. Bogdanowski, Szkic z dziejów..., s. 64.



i Łobzowa, nadał, do lat sześćdziesiątych i symbolicznego zasypania 
w 1962 r. ostatniego odcinka rzeki Młynówki, dominowała szachow
nica poletek i domy zamieszkiwane przez ludność trudniącą się trady
cyjnie ogrodnictwem. Zwarta zabudowa Krowodrzy sięgała ulic Grott
gera, Racławickiej, Oboźnej, Składowej i Granicznej12. W tym rejonie 
do 1960 r. ruch budowlany był niewielki. Mieściły się tam głównie 
domy jednorodzinne. Na południu wyraźnie miejski charakter miało 
centrum dzielnicy Podgórze, na pozostałym terenie, wybitnie prze
mysłowym i zamieszkanym przez ludność robotniczą, dominowała 
dosyć swobodna zabudowa jednorodzinna. Najbardziej zaniedbaną 
częścią miasta pozostawał Kazimierz, mimo że został szybko „zaadop
towany" przez przybywającą do Krakowa podczas wojny i po jej za
kończeniu ludność ze wsi regionu krakowskiego, która w mieście 
szukała lepszego życia. Prace porządkowe ograniczały się w zasadzie 
do wyburzeń, szczególnie dotyczyło to budynków przy ulicach Kupa, 
Estery i Józefa. Obszary przemysłowe zajmowały niewielką część 
miasta, głównie na południowym wschodzie na Grzegórzkach i Za- 
błociu, oraz tworzyły wyspy w południowej części m iasta13.

Miasto przemysłowe. Pierwsza antyteza Krakowa

22 lutego 1949 r. władze centralne podjęły decyzję, która uważana 
jest za przełomową w dziejach powojennej historii miasta i Małopolski. 
W wyniku orzeczenia radzieckich wizytatorów region położonych na 
wschód od Krakowa wsi Pleszów i Mogiła został przeznaczony pod 
budowę huty żelaza oraz dzielnicy mieszkaniowej, pomyślanej począt
kowo jako odrębne, satelickie wobec Krakowa, „miasto przemysłowe".

Przesunięcie miejsca budowy huty z proponowanego pierwotnie 
^zierżna w pobliżu Gliwic pod Kraków miało, rzec można, podwójny

12 H.S. Konarski, Przemiany społeczne przedmieścia Krakowa na przykładzie Krowod- 
TZY, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archi- 

UJ A 250, s. 16-17.
13 Kompleks przemysłowy w Grzegórzkach Zabłociu tworzyły zakłady przedwojenne: 

Zakłady Budowy Maszyn im. L. Zieleniewskiego (od 1 maja 1952 r. im. S. Szadkowskiego), 
Nakłady Przemysłu Gumowego „Stomil" przy ul. Rzeźniczej (dawniej „Semperit"), Fabryka 
Kosmetyków „Pollena-Miraculum". Ponadto w drugiej połowie lat czterdziestych na połud- 
lllu niiasta ulokowano kilka inwestycji przemysłowych: powstała Fabryka Supertomaksyny 
/3onarka", Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych „Telpod" oraz Zakłady 
Maszyn Drogowych i Budowlanych „Mądro". Zob.: R. Mydeł,, Rozwój urbanistyczny mia- 
sta Krakowa po II wojnie światowej, Kraków 1994, s. 35.
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kontekst polityczny. Szerszy kontekst związany jest z przesunięciem 
inwestycji na wschód, spowodowanym wycofaniem się władz z jej 
realizacji według projektu amerykańskiego i zwiększeniem rozmia
rów kombinatu, a tym samym podporządkowaniem produkcji do
stawom rudy krzyworoskiej i radzieckich urządzeń technicznych. Nie 
tłumaczy on jednak, podobnie jak wskazywana przez niektórych ba
daczy konieczność industrializacji regionu małopolskiego, umiejsco
wienia kombinatu w odległości 12 kilometrów od krakowskiego Ryn
ku Głównego, a nie na innych proponowanych obszarach, na przy
kład w okolicach Tarnowa, Mędrzechowa, Zabierzowa Niepołomic- 
kiego czy Skawiny14. Najprawdopodobniej o wyborze okolic Krakowa 
zadecydowała możliwość transportu surowców Wisłą oraz istniejące 
w mieście zaplecze intelektualne i mieszkaniowe15.

Lokalny (przy czym, przynajmniej w 1949 r., raczej drugorzędny) 
kontekst decyzji o ostatecznym wyborze świetnych gleb pleszowskich 
jako najlepszych pod planowaną inwestycję, dotyczy zysków czysto 
politycznych oraz ideologicznych. Choć nie znamy szczegółów roz
mów, jakie toczyły się między radzieckimi specjalistami oraz przed
stawicielami CUP i Ministerstwa Przemysłu i Handlu na temat um iej
scowienia huty, bardzo prawdopodobny wydaje się motyw zrówno
ważenia przez tę inwestycję „reakcyjnego Krakowa". Potwierdza go 
ówczesna sytuacja społeczno-polityczna w mieście i związane z nią 
plany wysiedlenia części jego mieszkańców, które były rozważane 
przez PPR już w 1945 r. i ponowione, częściowo skutecznie, w roku 
1950. Nowa Huta była, szczególnie z punktu widzenia lokalnych 
władz partyjnych, praktyczną przeciwwagą dla „starego" Krakowa, 
postrzeganego jako środowisko konserwatywne i niesprzyjające zmia
nom politycznym w kraju, ulegające wpływowi Kościoła, kierowane
go przez cieszącego się ogromnym autorytetem księcia kardynała Adama 
Sapiehę. Jednocześnie Nowa Huta jako antyteza Krakowa -  „mia
sta przeszłości"16 była urzeczywistnieniem utopii społecznej i urbani

14 J. Salwiński, Decyzje o lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem. Stan wiedzy, [w:] 
Narodziny Nowej Huty Materiały sesji odbytej 25 kwietnia 1998 roku, pod red. J.M. Ma
łeckiego, Kraków 1999, s. 91-94.

15 A. Chwalba, Dzieje Krakowa w latach 1945-1989, seria „Dzieje Krakowa", t. 6, 
Kraków 2004, s. 206-208; B. Janus, Labor’s Paradise: Family, Work, and Home in Nowa 
Huta, Poland 1950-1960, „East European Quarterly" 2000, t. 33, nr 4, s. 453-454.

16 K. Kosiński, Walka o miasto z tradycjami. PPR w Krakowie, „Więź" 1997, R. XL, 
nr 9 (467), s. 147.
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stycznej, która miała ułatwić kreację od podstaw „nowego" człowieka, 
na podstawie nowych zasad społeczno-politycznych. Miała stać się 
jednocześnie robotniczym rajem i „laboratorium" systemu.

W pierwotnym założeniach było to miasto odrębne. Decyzję zmie
niono 1 stycznia 1951 r. i do Krakowa (który nie uporał się jeszcze 
2 Problemami związanymi z jego rozszerzeniem w 1941 r.) włączono 
dwanaście wsi (obszar 64,7 km kw.), na których miała miejsce budo
wa bądź które były jej zapleczem17. W ten sposób obszar miasta 
Krakowa w dziesiątą zaledwie rocznicę niemieckich decyzji o rozsze
rzeniu powiększył się do 230 km kw.

Pierwsze budynki mieszkaniowe, powstające w jeszcze odrębnym 
mieście Nowa Huta, nawiązywały do rozwiązań przedwojennych 
w duchu falansteru -  miały nimi rządzić powietrze, światło i czy
stość. W efekcie osiedla Willowe i Wandy (1949-1952), Krakowiaków 
1 Górali (1950-1954) przypominały nieco pod względem układu 
Przedwojenne TOR-owskie osiedle robotnicze w krakowskich Dęb
nikach. Składały się na nie trzy-, czterokondygnacyjne, proste pod 
Względem architektonicznym, stosunkowo kameralne budynki, w któ
rych mieściło się po około dwadzieścia mieszkań. Spóźniona indu
strializacja przynosiła więc w ten sposób równie spóźnione echa bu
downictwa „dla mas" okresu międzywojennego „o najniższym, lecz 
cywilizowanym standardzie"18, które nigdy na większą skalę nie zaist
niało wcześniej w Krakowie. Przeznaczone dla 2 -3  tys. mieszkańców, 
°siedla te są nieporównywalnie mniejsze od następnych skupisk no
wohuckich. Zgodnie z ówczesnymi zaleceniami budynki są tak roz
mieszczone, że przestrzeń wokół nich tworzy dosyć wyraźne dzie
dzińce bez przelotowych dróg19. Wyróżnikiem tych osiedli była zieleń, 
tworząca zwarte „ogrody", dzięki pozostawieniu w trakcie budowy 
fragmentów starych wiejskich sadów20. Nie bez przyczyny więc wspo-

17 Do Krakowa włączono: Mogiłę, Bieńczyce, Mistrzejowice, Zesławice, Kantorowice, 
r2esławice, Grębałów, Luboczę, Wadów, Plaszów, Ruszczę, Branice, tworząc w ten sposób

n°Wą administracyjną dzielnicę miasta w połączeniu z terytorium katastralnym dzielnic
^zyżyny i Łęg Zob.: R. Mydeł, Rozwój struktury...., s. 29-30.

18 I- Zarnowski, Polska 1918-1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, Warszawa 1999. 
s - 261- 266 .

19 Studia nad zagospodarowaniem wnętrz bloków mieszkalnych, Instytut Budownic-
tWa Mieszkaniowe, Seria B, 1954, z. 31, s. 16-17.

20
Z. Górka, Użytkowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 62, Prace Instytutu 
^ e°grafii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 84, Kraków 1985, s. 61.
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minająca Osiedle Willowe Barbara Woźniak nazwała tę część Nowej 
Huty „Zaczarowanym Ogrodem"21. Zjawiskiem charakterystycznym 
dla nowych osiedli było typowo podmiejskie przemieszanie rzeczy
wistości wsi i miasta, czego zauważalnym wyrazem stało się szybkie 
„sprywatyzowanie" przez mieszkańców wspólnych terytoriów wokół 
bloków. Trawniki samorzutnie podzielono na ogródki, rodzaj mini 
działek, gdzie uprawiano kwiaty i jarzyny22.

Osiedla te były bardziej zaciszne i przestronne niż powstające 
później w tej dzielnicy, ale jednocześnie często ostro krytykowane za 
prowincjonalność i niegospodarne wykorzystanie przestrzeni23.

W specjalistycznym czasopiśmie z 1952 r. pisano:

Pierwsze z osiedli zbudowanych (A-l) nosi na sobie piętno pewnych, nie- 
przeżytych jeszcze wpływów dezurbanizacyjnych. Domy są luźno rozrzucone, 
rozstrzelone, tworzą wiele wolnej przestrzeni między jednym a drugim. Budynki 
niewielkie, niewysokie. Ale im bardziej się oddalamy od tego osiedla, każdy 
następny etap to wzrost poczucia odpowiedzialności, to wzrost realizmu w bu
downictwie i urbanistyce, to wzrost harmonii wewnętrznej, ładu, spokoju 
i umiaru24.

Ów „ład, spokój i umiar" oznaczał porzucenie na kilka lat w okre
sie stalinizmu idei „funkcjonalnych ogrodów miejskich" na rzecz 
„miasta przemysłowego" z wyrazistym centrum i zwartą miejską za
budową, w którym funkcje mieszkalne ustępowały na rzecz zamie
rzonej monumentalności, wskazującej wyraźnie na jego odrębność 
wobec Krakowa25. W latach 1951-1955  zbudowano centrum dziel
nicy w stylu przyjętego oficjalnie w 1949 r. realizmu socjalistycznego, 
charakterystycznego również dla innych miast powstających wówczas 
w bloku wschodnim, przede wszystkim radzieckiego Magnitogorska, 
Dymitrowgradu w Bułgarii oraz Dunaujyarosu (Sztalinoyaros) na Węg-

21 B. Woźniak, Zaczarowane ogrody, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 31 grud
nia 2000-1 stycznia 2001, s. 16.

22 Tamże.
J. Sulimski, Kraków w procesie przemian. Współczesne przeobrażenia zbiorowości 

wielkomiejskiej, Kraków 1977, s. 122.
24 A. Wróblewski, Oglądamy miasto, „Miasto" 1952, R. III, nr 1 (15), s. 13.
25 Tworzą je osiedla: Teatralne (1951-1956), Sportowe i Zielone (1952-1956), Cen

trum A (od 1953), C (1954-1955), B (1954-1958) i D (1954-1964) oraz Hutnicze (1955- 
-1957), Stalowe (1955-1956), Szkolne (1955-1960) i rozpoczęte także w 1955 Słoneczne, 
Zgody i Urocze, Szklane Domy (1956-1960).



rzęch26. Mimo jasnych wzorców historycy architektury podkreślają 
Pewną odrębność i oryginalność rozwiązań urbanistycznych projektu 
Wrocławskiego inżyniera Tadeusza Ptaszyckiego i jego współpracow
ników, którzy świadomie nawiązali do urbanistyki XVII i XVIII w 
Powściągliwa jest także ornamentyka -  zrezygnowano z dekoracji 
rzeźbiarskiej budynków, formy są stosunkowo spokojne, uproszczone 
1 nawiązują do tradycji renesansu i klasycyzmu27.

Projekt nowego miasta, w który wpisano istniejące już osiedla, 
został oparty na planie trójkąta równobocznego, skierowanego ku 
Wiśle południowym bokiem, na którego linii -  zamiast zgodnie z ur
banistyczną tradycją w geometrycznym centrum -  umieszczano Plac 
Centralny, mający pełnić rolę nowoczesnego rynku. Monumentalny 
Projekt nigdy jednak nie został w pełni zrealizowany. Nie powstał 
ratusz, który miał otwierać się na Aleję Róż, podkreślając tym samym 
charakter placu oraz wagę i odrębność miasta. Podobnie nie docze
kała się realizacji bryła domu kultury28. Nie pojawił się także osta
tecznie sztuczny zalew, który miał podchodzić pod samą skarpę w po
bliże Placu, uzasadniając tym samym jego przesunięcie ze środka na 
margines miasta. W konsekwencji „rynek", którego charakter pod
kreślały dodatkowo arkady umieszczone w parterach opasających go 
budynków, w których cieniu umieszczono sklepy i usługi, pozostał ni 
to wielkim zieleńcem, ni to węzłem komunikacyjnym. Pewien wpływ 
na taki rozwój funkcji Placu Centralnego miał zapewne sztuczny 
llkład miasta, który powodował też, że wybiegało z niego promie- 
niscie pięć dróg, pierwotnie prowadzących w zasadzie donikąd29.

W sensie architektonicznym i urbanistycznym budowa Nowej 
Huty miała ogromne znaczenie dla „starego" Krakowa, według Jacka 
Purchli także pozytywne. Wzniesienie „miasta przemysłowego" uchro
niło bowiem Kraków od zmian, jakie dotknęły powojenną Warszawę, 
to znaczy wprowadzenia do centrum zabudowy w duchu socrealizmu.

26A. Lorek, Kompozycja przestrzenna Nowej Huty w kontekście teorii i praktyki 
Urbanistycznej socrealizmu, [w:] Narodziny Nowej Huty. Materiały sesji odbytej 25 kwiet
nia 1998 r., pod red. J.M. Małeckiego, Kraków 1999, s. 133-135.

27
H. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Kraków 2001,

s. %
0 0

Tamże, s. 98-99.29
A. Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, 

Kraków 2001, s. 108

41



Z drugiej jednak strony oznaczało lokowanie w latach 1950-1955  
80 proc. budownictwa mieszkaniowego w Nowej Hucie i zahamowa
nie naturalnego rozwoju Krakowa, wzmocnione dodatkowo uchwałą 
Rady Ministrów o zakazie budowy w odległości 3 0 -4 0  kilometrów 
od Huty im. Lenina innych znaczących zakładów przemysłowych30. 
W sensie urbanistycznym stworzenie dzielnicy Nowa Huta zmieniło 
nieco dotychczasowy koncentryczny układ miasta, rozciągając je w pa
sie wschód-zachód. Nie oznaczało jednak całkowitego zaniechania 
rozwoju w obrębie kolistych pasów zieleni otaczających miasto. Plan 
opracowany w 1958 r. pod kierunkiem Anny Ptaszyckiej, żony głów
nego twórcy miasta Nowa Huta, oraz Zbigniewa Karakiewicza nadal 
uwzględniał tradycyjną kompozycję miasta w układzie promienisto- 
-koncentrycznym, wpisując w nią nową dzielnicę i proponując ro
zbudowę z uwzględnieniem pasa zieleni na linii dawnych fortyfikacji, 
co było zresztą wsparte wielkim studium historycznym Studia nad 
rozwojem Krakowa pod redakcją Jana Dąbrowskiego. Integralną rolę 
w tej propozycji odgrywał pas zieleni oddzielający Nową Hutę od 
Krakowa. Zarówno jednak oryginalny plan Ptaszyckiej, jak i jego 
wersja zweryfikowana przez Karakiewicza zostały odrzucone przez 
Prezydium Rządu, co było kolejnym dowodem całkowitego uzależ
nienia losów miasta od centrali w Warszawie31. Jedynie zwlekanie 
z tworzeniem kolejnego planu, który spełniałby wymagania „ogólno
narodowego dobra", czyli rozwoju przemysłu, powodował, że czytel
ność układu urbanistycznego została faktycznie załamana dopiero 
w latach sześćdziesiątych.

Rodzajem łącznika między „starym" Krakowem a Nowa Hutą 
było wznoszone od 1949 r. przez Zakład Osiedli Robotniczych osiedle 
na Grzegórzkach, tworzone z myślą o budowniczych Nowej Huty 
i kombinatu, przede wszystkim, chociaż nie tylko, fachowcach (inży
nierach i architektach) oddelegowanych z innych miast. W związku 
z tym głównym czynnikiem decydującym o jego umiejscowieniu była 
bliskość ulicy Mogilskiej, wzdłuż której przebiegała nitka komuni
kacyjna łącząca miasto z Nową Hutą. Osiedle „Grzegórzki" należy, 
obok wspomnianego już osiedla przy ulicy Rydla, budynków miesz
kalnych w okolicy Kopca Krakusa oraz przy ul. 18 Stycznia, do nie
licznych budów prowadzonych w tym czasie w Krakowie.

30 J. Purchla, Kraków. Prowincja czy metropolia, Kraków 1996, s. 135-138.
31 A. Chwalba, Dzieje Krakowa w latach..., s. 47.

42



W momencie rozpoczęcia budowy był to obszar, wprawdzie pod
miejski, ale już częściowo zagospodarowany, na którym znajdowały 
się ważne przedsiębiorstwa, na przykład „Semperit", zakłady cukier
nicze czy hala targowa, w związku z czym miał charakter wybitnie 
robotniczy32. Pamiętnikarka, która w 1950 r. przeniosła się do tej 
dzielnicy, wspomina:

Nowe mieszkanie było w dzielnicy Grzegórzki, która po eleganckiej, zwłasz
cza w śródmieściu dzielnicy Zwierzyniec, wydawała mi się jakaś biedniejsza, 
kolejarsko-robotnicza i zaniedbana. Był to rok 1950 i już w ciągu trzynastu lat 
r^ego w niej zamieszkiwania zmieniła się ogromnie na korzyść, rozebrano brzyd
ki mur zakrywający ogród Strzelecki i doprowadzono ten ogród do porządku, 
^zebrano bunkry przy rondzie i założono piękne skwery, nowo powstała na 
Wysypiskach śmieci aleja Powstańców Warszawy, a szczególnie założone przy niej 
Zieleńce wzdłuż ogrodu botanicznego, są prześliczne33.

Zgodnie z kierunkiem architektonicznym, któremu podporządko
wana była budowa centrum Nowej Huty, osiedle przy alei Daszyń- 
skiego i ulicy Mogilskiej tworzy zabudowę bardzo mocno wpisaną 
w krajobraz miasta, bardziej przypominającą przestrzeń kamieniczną 
niż blokową. W 1953 r. pisano:

Jeżeli uświadomimy sobie że projekt dzielnicy powstawał w okresie niepo
konanych jeszcze wtedy u nas prądów urbanistyki zachodniej, a więc tendencji 

ezurbanizacyjnych, rozproszenia -  uświadomimy sobie szczególne trudności, 
2 Jakimi musiał uporać się projektant. Wydaje się jednak, że pomimo to wyszedł 
2 zadania obronną ręką. Jeżeli luzy między poszczególnymi blokami stawianymi 
w Pierwszym okresie były tak spore, że można dziś między jeden i drugi wstawić 
Punktowiec czy zagęścić zabudowę w podobny sposób -  to ślady tych tendencji 
2°stają całkowicie zatarte34.

I tak w imię potępienia zabudowy typu „światło i przestrzeń" 
Y duchu projektów Le Corbusiera (która po odwilży zostanie „zre
habilitowana" i na długie dziesięciolecia zawita do polskich miast, 
w tym do Krakowa) powstała zwarta zabudowa Grzegórzek, co zapew- 
ne zdecydowało o szybkim wtopieniu się dzielnicy w tkankę miejską

32
K. Frysztacki, Miasta metropolitarne i ich przedmieścia..., Kraków 1997, s. 146.
PTS Oddz. Kraków, Pamiętnik „Lwowianka" nadesłany na konkurs „Czym był 

1 czym jest dla mnie Kraków", s. 25.
34

Co się zmieniło na Grzegórzkach!, „Miasto" 1953, R. IV, nr 1, s. 27.



Krakowa. Miasto wchłonęło dzielnicę, która miała być z założenia 
bliższa pod względem społecznym Nowej Hucie.

Osiedle przeznaczone dla kilku tysięcy mieszkańców tworzą cha
rakterystyczne, na ogół czterokondygnacyjne, domy, wzorowane na 
przedwojennej zabudowie. Główny inżynier projektujący osiedle, Miko
łaj Soroka, w swym artykule (wyjątkowo powściągliwym i wyważonym 
na tle innych tekstów tego typu publikowanych w 1953 r.), pisze że:

[...] jednym z głównych elementów stanowiących o trafnym dostosowaniu 
się do architektury starego Krakowa będzie właściwe odczucie skali miasta i jego 
nastroju. Tak też należy w pierwszym rzędzie rozumieć nawiązanie do tradycji 
[...]. Akcenty wysokościowe winny być formowane na kanwie ścisłej analizy 
panoramy miasta35.

Budownictwo mieszkaniowe z lat 1948-1956  -  w każdym razie 
w porównaniu z dokonaniami architektonicznymi następnych dzie
sięcioleci -  nie zrobiło więc tradycyjnemu układowi urbanistycznemu 
Krakowa większej krzywdy. Wynikało to nie tylko stąd, że było ono 
skoncentrowane w nowej dzielnicy, ale również z faktu, że architek
tura nielicznych osiedli powstających w „starym" Krakowie opierała 
się na charakterystycznych dla socrealizmu założeniach o koniecz
ności „oszczędności" przestrzeni oraz preferowaniu, krytykowanej 
następnie, zasady tworzenia budynków skierowanych frontem ku 
ulicy, kopiujących tradycyjną zabudowę miejską. Warto dodać, że nie 
bez znaczenia był także swoisty szacunek dla tradycji architekto
nicznej Krakowa, który, wbrew pozorom, odgrywał pewną rolę w śro
dowisku architektów (oczywiście w ramach centralnie wyznaczanych 
kierunków w budownictwie), o czym świadczy cytowany fragment 
artykułu Mikołaja Soroki.

Osiedla-ogrody. Druga antyteza Krakowa

W 1970 r. mieszkaniec Nowej Huty, ślusarz, przebywający w Kra
kowie od 1927 r., pisał:

Ja obecnie mieszkam na nowym osiedlu budowanym w 1964 r. i kiedy wra
cam do domu z pracy czy z miasta to zawsze muszę wzmóc uwagę, aby się nie

35 M. Soroka, Grzegórzki -  nowe budownictwo osiedlowe w Krakowie, „Miasto" 1953, 
R. IV, nr 2, s. 20.

44



Pomylić z blokami, następnie z klatkami; obecnie mam ułatwioną sprawę, bo 
Postawiono kiosk „Ruch", ale mylących się było bardzo dużo36.

Tego typu opinie o miejskiej przestrzeni zamieszkania były efek
tem podporządkowania polskiej poodwilżowej myśli architektonicz
nej i urbanistycznej, podobnie jak w całym bloku wschodnim, zale
ceniom tzw. Karty Ateńskiej, przełomowego dokumentu Międzynaro
dowych Kongresów Nowoczesnej Architektury, opublikowanego po 
IV Kongresie w 1933 r. Jak podkreślają teoretycy urbanistyki, pogląd 
na przestrzenną ideę miasta nie był w Karcie jednoznacznie określo
ny. Chodziło raczej generalnie o „przekształcenie istniejących złych 
s^uktur osadniczych przez urbanizację wsi i dezurbanizację miasta". 
Zapisy karty miały charakter spisu niedopuszczalnych błędów oraz 
Postulatów dotyczących utworzenia „miasta funkcjonalnego". Do
piero przeniesione sztywno do ustawodawstwa urbanistycznego nor
matywy i kryteria rozwiązań projektowych stały się z wolna ideologią 
urbanistyczną samą w sobie37. W efekcie sztywnego i masowego sto
sowania głównego zalecenia Karty o upraszczającym rzeczywistość 
niiasta podziale na monofunkcyjne jednostki, czyli przestrzeń miesz
kalną, przestrzeń pracy i przestrzeń wypoczynku, łączone komuni
kacją, stworzono schematyczny model, który zaowocował totalnym 
ujednoliceniem przestrzeni polskich miast (poza historycznymi cen
tam i). Rozwiązania te miały być najlepszą i najtańszą alternatywą 
dla „domu z ogródkiem", czyli „indywidualizmu nacechowanego 
egoizmem"38, chociaż jednocześnie wyrażono zgodę na budowę sto
sunkowo dużych osiedli domków jednorodzinnych. Na południowych 
granicach Krakowa, w izolacji od skupisk miejskich, pojawił się kom
pleks Kliny oraz pomniejsze osiedla tego typu w rejonie Dębnik, 
Cichego Kącika, Prądnika Białego, Czyżyn i Wieczystej39. Były to 
najczęściej skupiska budynków zbudowanych na podstawie powta
rzalnych projektów, z których największe -  Kliny składały się z około 
dwustu domków tworzących rodzaj mini ulicówki.

36 PTS Oddz. Kraków, Pamiętnik 137 nadesłany na konkurs „Czym był i czym jest 
dla mnie Kraków", s. 3.

37 J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu przestrzen-
nym miast, Warszawa 2001, s. 57-58.

38 T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Wrocław 1971, s. 238.
39 J. Sulimski, Kraków procesie przemian..., s. 46, 118-119.
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Pierwszym znakiem zwrotu w Krakowie ku funkcjonalistycznej 
tradycji Karty Ateńskiej, której zalecenia były stosowane już przez 
twórców taniego budownictwa socjalnego w okresie międzywojen
nym, był słynny, szeroko opisywany blok szwedzki na osiedlu Szklane 
Domy (D-3) w Nowej Hucie, ukończony w 1959 r. Zaprojektowali go 
Janusz Ingarden, główny dotąd promotor socrealizmu, czołowy archi
tekt Miastoprojektu (jego projektu był wzorcowy przykład architek
tury socrealizmu, tzn. budynek Centrum Administracyjnego Huty 
im. Lenina), oraz Marta Ingarden. Budynek ten, określany wówczas 
w polskim piśmiennictwie „nowoczesną awangardową architekturą", 
mógł być za taki uważany jedynie w skali krajowej, ponieważ w skali 
światowej już za mniej więcej dziesięć lat nastąpi zmierzch mo
dernizmu, czyli wieżowców Le Corbusiera i funkcjonalnych osiedli -  
pionowych ogrodów, symbolizowany przez wysadzenie w powietrze 
osiedla Pruitt Igoe w Saint Louis 15 lipca 1972 r.

W sześciokondygnacyjnym bloku Ingardenów mieściło się łącznie 
160 mieszkań typu dwa pokoje z kuchnią i 90 mniejszych (pokój 
z kuchnią)40.

Promowanie w budownictwie Krakowa monofunkcyjnej przestrze
ni w postaci osiedli-ogrodów (pod hasłem „przestrzeń -  zieleń -  słoń
ce") i gigantomania wyrażająca się w architekturze modernistycznych 
budynków wielorodzinnych, które z czasem stworzyły nieregularny 
pierścień na dotychczasowych terenach podmiejskich, spowodowało, 
że nowe obiekty stały się kolejną, tym razem niezamierzoną i kary
katuralną, antytezą dotychczasowej tradycji rozwoju miasta, czyli 
wieńca osiedli tworzonych w dwudziestoleciu międzywojennym. 
W układzie osiedli panował zresztą chaos wynikający ze zmian w pla
nach urbanistycznych. Ponadto osiedla zaczęły zajmować przestrze
nie przeznaczone w planach Ptaszyckiej na „zielone płuca" miasta. 
Efektem tych zmian była ponowna rewizja „perspektywicznych pla
nów rozwoju" w postaci projektu stworzonego w 1964 r. przez zespół 
kierowany przez Stanisława Hagera, który uwzględniał zaburzający 
tradycyjny układ kierunek rozwoju, łącznie z decyzją o likwidacji lot
niska w Czyżynach ze względu na rozbudowę kombinatu41. Efektem 
tego będzie faktyczne połączenie Krakowa i nowej Huty i zachwianie 
względnej bipolarnej równowagi rozwoju tak miasta jako całości, jak

40 B. Lisowski, Nowa architel<tura w Nowej Hucie, „Architektura" 1960, nr 1, s. 3.
41 R. Mydeł, Rozwój struktury..., s. 26.



i każdego z centrów z osobna. Plan Hagera stał się, zdaniem Macieja 
Beiersdorfa, faktycznym przełomem w historii miasta. Wiązało się 
to nie tylko z masowym rozwojem osiedli, ale także usankcjono
waniem wysiedlenia ludności zamieszkującej niektóre z dzielnic. Po
nadto w planie z 1964 r. po raz pierwszy pojawiła się propozycja 
stworzenia centrum w okolicach dworca PKP i Ronda Mogilskiego, 
alternatywnego wobec Starego Miasta, które miało podlegać gruntow
nej konserwacji.

Początkowo wznoszono osiedla głównie na północy i północnym 
Wschodzie, na terenach podmiejskich, w sąsiedztwie terenów prze
mysłowych i składowych. W ten sposób na mapie Krakowa pojawiły 
się osiedla (każde przeznaczone dla minimum 10 tys., przeciętnie zaś 
dla około 30 tys. mieszkańców): Olsza II (1957-1959), Nowe Grze
górzki (1958-1969), Dąbie (1965-1975), następnie Ugorek i Wieczy
sta (1961-1967), Azory (1962-1977) i Krowodrza (1968-1982), które 
Pod koniec lat sześćdziesiątych tworzyły zwarty pas w tym rejonie 
miasta. Ukończono także, wdzierający się w centrum miasta, zespół 
domów wielorodzinnych w pasie między ulicami Mazowiecką i Wro
cławską. Szkodliwe zarówno pod względem społecznym, jak i urbani
stycznym wprowadzenie do centrum miasta nowego budownictwa na 
tak dużą skalę nie nastąpiło w dobie stalinizmu, za to stało się 
rzeczywistością w latach sześćdziesiątych. Najlepszym przykładem 
tego kierunku zabudowy jest rozległe osiedle Podwawelskie (1968— 
"1977) w Dębnikach, położone dokładnie naprzeciwko zamku wa
welskiego i kościoła na Skałce. Inny przykład to osiedle Na Kozłówce 
(1967-1977) dla 14 tys. mieszkańców położone w dzielnicy Podgó
rze, na południe od centrum miasta, uważane za wzorzec najgorszych 
rozwiązań tego typu w Krakowie. Charakteryzuje się ono przypadko
wością i monotonią pięciokondygnacyjnej zabudowy oraz brakiem 
terenów zielonych. W rankingu negatywnych przykładów rozwiązań 
Przestrzeni mieszkalnych dorównuje mu tylko osiedle Dąbie. W obu 
Przypadkach stosowano model normatywów budowlanych doby go- 
mułkowskiej z symbolem epoki, czyli ślepą kuchnią na czele.

Jednocześnie, jak już zostało powiedziane, w podobnym kierun
ku, zaburzającym czytelną zabudowę centrum Nowej Huty, zmierzało 
budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie. Osiedla budowano w kie
runku na północ i północny zachód od głównego skupienia zabudowy 
mieszkaniowej. Na północy, na terenie o dość urozmaiconej rzeźbie, 
Powstały osiedla Na Stoku i -  jako przykład funkcjonalizmu zhuma-
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nizowanego -  Na Wzgórzach42, na zachodzie zaś zbudowano osiedla 
na terenach dawnych Bieńczyc (1962-1975) i Mistrzejowic (1967- 
-1 9 7 3 )43. W związku z likwidacją lotniska Czyżyny południową jego 
część przeznaczono pod budowę nowych instytutów Akademii Wy
chowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej, a północną pod ko
lejne osiedla. W ten sposób w praktyce dokonywała się likwidacja 
urbanistycznej odrębności Nowej Huty.

W związku z rozwojem rozproszonego budownictwa 1 stycznia 
1973 r. przeprowadzono, zdecydowanie na wyrost, kolejne rozsze
rzenie terytorialne Krakowa o obszar położonych na wschodzie i po
łudniu 22 wsi, łącznie o 92,3 km kw.44

Podjęcie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych decyzji o budo
wie pasa osiedli południowych: Prokocim (1976-1982), Piaski Wiel
kie (1976-1978), Wola Duchacka (1977-85), Bieżanów (1977-82), 
Kurdwanów (1980-1992) było przypieczętowaniem wyboru przez de
cydentów nowej drogi45. Chodzi tutaj o ostateczne zerwanie z kon
centrycznym układem miasta w nowym (trzecim w ciągu zaledwie 
trzydziestu lat) projekcie rozwoju miasta, przyjętym w 1977 r. w ra
mach tzw. planu Kraków 2000. Ten „ftankcjonalno-utylitarny", w grun
cie rzeczy zaś technokratyczny, plan oparcia struktury miejskiej na 
„makroszachownicy" był porządkowany nie przez układ zieleni w mieś
cie, lecz „rusztowanie" układu komunikacyjnego. W ten sposób w Kra
kowie, który już borykał się z ogromnymi problemami związanymi 
z zatruciem środowiska i wyniszczania historycznej zabudowy, roz
wój terenów zielonych zszedł na dalszy plan46.

42 Wzgórza Krzesławickie projektu Władysława Leonowicza podawano często jako 
przykład wzorcowego budownictwa zhumanizowanego tej epoki (tzw. osiedla typu krajo
brazowego), były one wtopione w zróżnicowany teren. Budowano tam zarówno punktowce
0 dziewięciu kondygnacjach, jak i tzw. tanie czteropiętrowe klatkowce, urozmaicone na 
północy pasmem szeregowych piętrowych domków. Mieszkania miały loggie oraz jasne 
kuchnie, zob.: T. Wróbles, Zarys historii budowy..., s. 257.

43 I. Rozenberg, Nowej Huty część II, „Architektura" 1961, nr 12, s. 295-298.
44 Tyniec, Sidzina, Opatkowice, Swoszowice, Wróblowice, Rajsko, Soboniowice, Kosocice, 

Przewóz, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski, Wolica, Wyciąże, Koscielniki, Luczanowice, 
Olszanica, Mydlniki oraz częściowo Libertów, Lusina, Zbydniowice, Bieżanowa i Batowice.

43 Nie oznaczało to zaniechania rozwoju miasta na północy, północnym wschodzie
1 północnym zachodzie, gdzie powstały wówczas osiedla: Widok ( 1971-1979), Prądnik 
Czerwony (1974-1986), Prądnik Biały Zachód (1975-1979), Lotnisko ( 1977-1988), Prąd
nik Biały Wschód ( 1978-1985).

46 J. Bogdanowski, Tradycja i nasze czasy w rozwoju Krakowa, „Architektura" 1986 
nr 2, s. 16-18. Zob. także: Kraków 2000, Kraków 1977.



Taki rozwój tkanki miejskiej powodował -  poza pierwszym okre
sem powojennej historii, czyli w miarę stabilną (pod względem urba
nistycznym) drugą połową lat czterdziestych -  ciągłe przekształcenia 
Przede wszystkim podmiejskich regionów Krakowa. Wprowadzane 
zmiany powodowały zaburzenie społecznego procesu wytwarzania 
Przestrzeni ze względu na podważanie charakteru istniejącej zabudo
wy oraz ignorowanie środowiska naturalnego, które są integralną 
częścią tego złożonego procesu47. W wielu przypadkach rozpoczęto 
Przenoszenie ludności w inne rejony miasta, w nowe, nieznane śro
dowisko i otoczenie.

Przykładem tego zjawiska są nie tylko stosunkowo dobrze znane 
losy mieszkańców terenów przejętych pod budowę Nowej Huty48, ale 
także na przykład dzielnic Dąbie czy Krowodrza. W pierwszym przy
padku za symboliczne odszkodowanie przymusowo eksmitowano 
mieszkańców, czyli ludność trudniącą się tradycyjnie między innymi 
rybołówstwem i piaskarstwem, zasiedlając wznoszone tam od 1962 r. 
osiedle mieszkaniowe ludnością z tarnowskich i kieleckich wsi49. 
W Krowodrzy wysiedlano ludzi zasiedziałych tam od pokoleń, po
jadających odziedziczone rodzinne domy i ogrody50. Politykę taką 
2 Powodzeniem stosowano w kolejnych dziesięcioleciach, czego ślady 
odnaleźć można nie tylko w planach rozbudowy, ale także we wspom
nieniach:

W 1978 r. przyjechały buldożery i zrównały z ziemią kamieniczki na końcu 
ulicy Wiśniowej [w rejonie ulicy Warszawskiej] Otrzymaliśmy nowe mieszkania 
w innych dzielnicach Krakowa. Na tamtym miejscu egzystuje teraz blokowisko 
2 Wielkiej płyty51.

Z dzisiejszej perspektywy trudno jednoznacznie ocenić kolejny 
Cement procesu wytwarzania przestrzeni miejskiej, czyli „proces na-

47
M. Szczepański, „Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców, War-

S2awa 1991, s. 16-18. Por.: A. Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1989.
48

Por.: J. Wódz, Przeobrażenia społeczne wsi Pleszów włączonej do Nowej Huty 
f  9-1969 (studium z socjologii prawa), Wrocław 1971; f. Sulimski, Procesy adaptacji do 

nuejskich sposobów życia, [w:] tenże, Kraków w procesie..., s. 174-236.
49

T. Czekalski, Szkice z dziejów Dąbia, Kraków 1993, s. 29-30.
Zob. m.in.: M. Niechaj, Krowodrzanie -  ich dzień powszedni i świąteczny, [w:] 

dziejów Krowodrzy, pod red. M. Niechaj, Kraków 2000.
I. Olszewska, Dzieciństwo na Wiśniowej, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 

Października 2001, s. 7.
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dawania jej sensów i znaczeń", utrudniany zapewne przez anonimo
wość i unifikację tzw. blokowisk. Niezależnie od tego, czy dana osoba 
mieszkała w Prądniku Czerwonym, czy też Prokocimiu, jej miejsce 
zamieszkania pozornie nie różniło się od siebie52. W wypadku rodzin 
przesiedlonych to „pierwotne waloryzowanie elementów przestrzeni" 
następowało wolniej, zapewne także ze względu na świadome od 
początku negowanie tej przestrzeni, jako mniej wartościowej od do
tychczasowego miejsca zamieszkania, na przykład w Krowodrzy.

Ryszard Tadeusiewicz, wspominając swoje mieszkanie w „mrów
kowcu" przy ulicy Opolskiej, mówił o panoramie, jaka roztaczała się 
przed jego oknami:

Przez okno naszej kuchni widziałem łąki rozciągające się aż do Zielonek. 
Dziś już je zabudowano, ale cóż to wtedy był za widok! Z mojego pokoju, po 
drugiej stronie bloku, miałem taką panoramę Krakowa, że przez lornetkę mogłem 
odczytać godzinę na zegarze Wieży Ratuszowej! [...] robiąc kilka kroków w obrę
bie mieszkania zmieniałem perspektywę z wiejskiej na miejską53.

Przynajmniej w świetle tego cytatu można powiedzieć, że w Kra
kowie ziściło się marzenie Le Corbusiera o „ogrodzie pionowym". 
Waloryzacja przestrzeni nie zanikła, jak sugerowałby cytowany przeze 
mnie przewrotnie na wstępie podrozdziału pamiętnikarz. Brak wy
boru przestrzeni zamieszkania powodował swoiste przystosowanie 
się do miejsca przeznaczenia przez doszukiwanie się jego dodatnich 
stron.. Mogła to być ranga społeczności mieszkańców, której „walory" 
niejako automatycznie przenoszono na przestrzeń, nadając jej cechy 
bezpieczeństwa, swojskości oraz, w konsekwencji, swoistej wyjątko
wości. Te cechy są jednak możliwe w wypadku dominacji jednolitej 
grupy społecznej w osiedlu, dużo o nie trudniej w społecznej różno
rodności osiedli lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W tym wy
padku zapewne sporą rolę odegrała wyrazistość historycznego cen
trum Krakowa, które mogło być pewnym stałym punktem odnie
sienia. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla Krakowa jest bo
wiem, w odróżnieniu od innych polskich miast, jednoznaczne funk

52 Andrzej Basista nazwał efekt takiej polityki mianem potrójnej anonimowości: ano
nimowości mieszkań w budynku, anonimowości budynków w osiedlu i anonimowości 
osiedli w mieście. Zob.: A. Basista, Betonowe dziedzictwo..., s. 120.

53 B. Kurylczuk, Czego mi w blokowisku żali Wieżowiec Ryszarda Tadeusiewicza, 
„Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 25 września 2001, s. 7.
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cjonowanie centrum miasta w świadomości mieszkańców Dla 80 proc. 
ankietowanych centrum to staromiejski zespół określony Plantami, 
dla pozostałych 20 proc. to obszar w granicach Alei Trzech Wiesz
czów, Kleparz, Dworzec Główny PKP, ulica Dietla i Wisła54. Ów widok 
2 okna mógł przełamywać stereotyp totalnej anonimowości przestrze
ni w mieście. Warto tutaj dodać jeszcze jeden fakt, to znaczy przemie
szanie zabudowy wiejskiej lub podmiejskiej z zabudową moderni
styczną oraz posługiwanie się w odniesieniu do osiedli dotychczaso
wymi nazwami wsi lub dzielnic Krakowa, nawet w wypadku, gdy 
oficjalna nazwa brzmiała inaczej (np. osiedle Widok funkcjonowało 
jako Bronowice Nowe).

Waloryzacja przestrzeni nie była więc na pierwszy rzut oka wi
doczna, ale to nie oznaczało jej całkowitego braku. Była raczej niezro
zumiałym dla osób z zewnątrz kodem.

Analizując dzieje miasta z perspektywy rozwoju urbanistycznego, 
odnosi się wrażenie podwójnego zamieszania, wynikającego po pierw
sze z braku jednolitej wizji jego rozwoju przez okres dłuższy niż 
Piętnaście lat i trzykrotne rewidowanie planów jego rozwoju: w 1953, 
!9 6 4  i 1977 r., po drugie zaś braku pełnej realizacji ich założeń. Było 
to pośrednim skutkiem pełnego podporządkowania rozbudowy mia
sta rozwojowi przemysłu, ponieważ związane z nim decyzje stano
wiły punkt wyjścia zmian w dotychczasowych planach. O zachowa
nie priorytetu przemysłu dbały centralne władze partyjne i państwo
we, od których decyzji w praktyce zależał powojenny rozwój miasta. 
Sam Kraków przez pięćdziesiąt lat w gruncie rzeczy przestał decydo
wać o swych losach.

krzemiany społeczne 

"Miasto w  ruchu"

W 1945 r. w Krakowie mieszkało 298,5 tys. osób, a w 1989 r. 
^50,5 tys. W ciągu czterdziestu pięciu lat liczba ludności wzrosła 
niemal o 150 proc. Według danych z połowy lat osiemdziesiątych 
Największy udział w tym wzroście miały osoby migrujące do Krakowa 
- 5 2 ,3  proc. (230,8 tys. osób), 36,9 proc. wzrostu wiąże się z przyro
stem naturalnym, a 10,8 proc. (47,9 tys.) ze zmianami granic miasta.

54 H. Libura, Percepcja przestrzeni miejskiej, Warszawa 1990, s. 187-188.
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Liczba osób szukających w Krakowie miejsca do życia i pracy była 
więc ogromna i dominowała w jego rozwoju demograficznym do po
łowy lat siedemdziesiątych, co było zjawiskiem dosyć typowym, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę spóźnioną industrializację. W pięcioleciu 
1975-1980  „odmłodzenie" społeczności miasta, u którego źródeł była 
migracja, i generalny spadek salda migracyjnego dały efekt w postaci 
przewagi przyrostu naturalnego nad migracją (po raz pierwszy w po
wojennych dziejach miasta). Wcześniej migracja do miasta, chociaż 
jej skala ulegała zmianom, nie ustawała mimo wprowadzonych utrud
nień meldunkowych, które miały za zadanie ograniczyć ten proces. 
Zakaz zameldowania w Krakowie na pobyt stały wprowadzono 1 sierp
nia 1956 r., a dla Nowej Huty już 10 grudnia 1955 r.55

Największy przyrost liczby mieszkańców dotyczył naturalnie No
wej Huty (w latach 1953-1970  o 202,5 proc.), lecz zjawisko to miało 
miejsce, choć w mniejszym stopniu, także w innych dzielnicach. Spo
łeczność Kleparza powiększyła się w tych latach o niemal 75 proc., 
a Grzegórzek o około 59 proc., Podgórza o 26,8 proc., a Zwierzyńca
0 22,4 proc.56

W pierwszym powojennym dziesięcioleciu liczba ludności wzrosła 
w niewielkim stopniu (do 343 tys.), przy czym większość wzrostu 
przypadła na ostatni rok pierwszego pięciolecia i była związana z po
czątkiem największej w dziejach miasta migracji, która miała miejsce 
w okresie płanu sześcioletniego. W porównaniu z tym okresem (1950— 
-1955) liczby dotyczące lat 1945-1949  sugerują niemal bezruch, ale 
był to, szczególnie jeżeli chodzi o rok 1945 i 1946, czas największych 
w historii Krakowa, widocznych gołym okiem, zmian ludnościowych. 
Były one ściśle związane z procesami migracyjnymi przebiegającymi 
w Polsce po zakończeniu okupacji oraz ze zmianą granic. Dla części 
ludności był to jedynie etap w wędrówce na zachód, część jednak 
pozostała w mieście. Kraków był punktem docelowym lub jedynie 
przystankiem w masowych wędrówkach na Ziemie Zachodnie czy 
zagranicę, na przykład do Niemiec lub Palestyny. Wracali krako
wianie, ale przybywali także mieszkańcy Lwowa, Polacy z Niemiec
1 Austrii oraz Żydzi ze wschodu.

55 }. Bartnik, Budownictwo i waninki mieszkaniowe ludności Krakowa wiatach 1945- 
-1984, „Sprawy Mieszkaniowe" 1985, nr 4, s. 38.

56 J. Bartnik, Rozwój ludności miasta Krakowa i jej struktura w latach 1945-1970, 
Zeszyty Naukowe UJ CCCLIX, Zeszyty Prawnicze z. 63 (1974), s. 17, tabela 4.



Wraz z wprowadzaniem w regionie reformy rolnej do Krakowa 
zaczęły napływać grupy ziemian, licząc na pomoc krewnych lub włas
nego środowiska. Jako osoby wykształcone mogły one znaleźć pracę 
w administracji albo gospodarce, gdzie wciąż brakowało fachowców 
Między innymi z tego powodu władze oddalały podania takich osób
0 teoretycznie przysługujące im po wywłaszczeniu comiesięczne zao
patrzenie w wysokości uposażenia urzędnika państwowego czwartej 
grupy. W kwietniu 1947 r. pobierały je tylko 54 osoby, podczas gdy 
w województwie przejęto 531 majątków57.

Ruch ludności odbywał się w dwie strony. W czasie wojny Kraków 
stał się Mekką przesiedleńców z ziem wcielonych do Rzeszy, ale ci 
opuszczali go pierwsi wraz z przesuwaniem się linii frontu. Podobnie 
rzecz się miała z warszawiakami, którzy szukali w mieście schro
nienia po upadku powstania. Ich miejsce zajmowali często natych
miast nowi lokatorzy.

Repatriantka ze Lwowa znalazła miejsce zamieszkania u swojego 
Wuja:

Popatrz, rzekł, ten pokój jest w tej chwili wolny, mieszkały w nim pozna- 
nianki, ale już szczęśliwie wróciły do swoich mieszkań, mogę teraz przyjąć 
Wowianki, zatrzymajcie się tutaj, o ile ci to odpowiada, dopóki nie znajdziecie 
czegoś lepszego58.

Migracje miały także charakter wewnętrzny w obrębie miasta. 
Podczas okupacji nastąpiły w nim ogromne przetasowania społeczne
1 po wojnie wracano do swoich miejsc. Do swych domów położonych 
w tzw. dzielnicy niemieckiej, czyli przy alejach Trzech Wieszczów, 
w rejonie Parku Krakowskiego, w Cichym Kąciku, a także na osied
lach Urzędniczym i Oficerskim, usiłowali powrócić Polacy usunięci
2 nich podczas wojny. Na Kazimierz wróciło 2 tysiące Żydów, którzy 
ocaleli w kraju lub przebywali w czasie wojny w ZSRR. Zastali tu 
ludzi przesiedlonych z Podgórza podczas tworzenia getta oraz przy
byszów z rejonów podkrakowskich. Powodowało to konflikty i na- 
P^cia. W latach 1945-1946  gmina żydowska rozrosła się do 6637 
°sób, jednak liczba ta będzie ponownie malała w związku z pogro
mem kieleckim i ciągłym poczuciem zagrożenia, co było, obok tmd-

57 C. Brzoza, Reforma rolna w województwie krakowskim (1945-1948), Wrocław 
l 9 88, s. 23, 126-127.
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ności codziennego bytowania, przyczyną kolejnych fal emigracji Ży
dów polskich59.

Jeżeli dodamy do tego obrazu przemaszerowujące ulicami oddziały 
wojskowe, otrzymamy niezwykle barwny obraz miasta, z dnia na 
dzień zmieniającego swoje oblicze.

Poszukiwanie stabilizacji po okresie wojny owocowało także wzro
stem liczby zawieranych małżeństw oraz urodzeń.

W latach pięćdziesiątych do Krakowa, głównie do włączonej do 
miasta Nowej Huty, rocznie przybywało średnio 9 ,7-10 tys., a w szczy
towym 1957 r. 12,4 tys. osób. Był to rekordowy rok w dziejach Krako
wa, jeżeli chodzi o napływ nowych mieszkańców60. Taki przyrost 
ludności powodował ogromne ożywienie demograficzne oraz zwięk
szenie liczby zawartych małżeństw, która w 1956 r. osiągnęła mak
simum (5,17 tys.) i była największa w skali dwudziestopięciolecia 
1 9 4 5 -1 9 7 0 61. Kolejne lata przyniosły spadek liczby legalizowanych 
związków (niektórzy demografowie nazywali okres 1961-1970  cza
sem depresji demograficznej). Ponownie rekordowe okazały się lata 
siedemdziesiąte. Łącznie zawarto wówczas około 60 tys. małżeństw, 
czyli więcej niż w latach pięćdziesiątych.

Napływ ludności był przyczyną wzrostu procentowego ludności 
robotniczej. Z czasem zmniejszył nieco także dużą przewagę kobiet, 
dosyć charakterystyczną dla tego miasta już przed drugą wojną świa
tową (decydowała o tym wysoka liczba służby rekrutującej się z pod
krakowskich wsi i spora liczba osób starszych, wśród których prze
ważają kobiety): w 1945 r. na 100 mężczyzn przypadały 134 kobiety, 
a w 1960 r. 111,3 (wskaźnik ten był wyższy niż średnia krajowa, 
która wynosiła wówczas 106 kobiet na 100 mężczyzn). W Krakowie 
utrzymywała się spora liczba wdów -  24,1 tys. w 1960 r.

Na tym tle Nowa Huta była demograficznym fenomenem pod 
względem dominacji osób płci męskiej, szczególnie na początku lat 
pięćdziesiątych. Niemal 70 proc. mieszkańców dzielnicy stanowili 
wówczas mężczyźni. Dopiero rok 1954, przynoszący jaką taką stabi

59 A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Warszawa 2000, 
s. 54-55.

60 }. Bartnik, Rozwój ludności miasta Krakowa..., s. 15.
61 W Warszawie maksimum przypadło na rok 1954, natomiast w Łodzi i Wrocławiu 

wcześniej -  odpowiednio w latach 1948 i 1949. Por.: Małżeństwa w latach 1950-1965, 
Warszawa 1967, s. 46.



lizację życia, przyniósł także równowagę w tym zakresie: w 1955 r. 
kobiety to 45,58 proc., a w 1956 -  46,95 proc. Tendencja ta szła 
W parze z malejącą liczbą ludności przybywającej do dzielnicy na 
Pobyt tymczasowy62. Mieszkańcy Nowej Huty tworzyli społeczność 
stosunkowo jednolitą pod względem pochodzenia. Pod koniec 1951 r. 
szacowano, że przybysze ze wsi województwa krakowskiego, rzeszow
skiego, kieleckiego i lubelskiego stanowili około 70 proc. pracow
ników Nowej Huty. Większość nie przekroczyła 30 roku życia, często 
uczęszczała tylko do szkoły podstawowej. Jak podaje Dariusz Jarosz, 

 ̂ proc. ludności (wraz z członkami brygad tymczasowych) było anal
fabetami63.

Franciszek Adamski, który przeprowadzał badania socjologicz
ne wśród kobiet nowohuckich w latach 1965-1966, podkreśla, że 
Wprawdzie 60 proc. kobiet w tym okresie faktycznie pochodziło ze 
wsi, to jednak 75 proc. reprezentantek tej grupy wcześniej, przed 
osiedleniem się w nowej dzielnicy, dłużej mieszkało w mieście lub 
zetknęło się z miastem. Generalnie badaną społeczność Adamski 
°kreśla pod względem pochodzenia jako dwuśrodowiskową: robot
niczą i rolniczo-wiejską, z przewagą tej ostatniej64. Kobiety miały 
wówczas zdecydowanie niższe wykształcenie od mężczyzn (60 proc. 
Podstawowe).

Typowa nowohucka rodzina (60 proc. rodzin) to rodzina robo
tnicza wywodząca się ze wsi, z wykształceniem podstawowym lub 
Srednim (żona niższe). 10 proc. to rodziny robotników niewykwali
fikowanych, tyleż -  pracowników technicznych, a 20 proc. to rodziny 
mteligencji technicznej.

Mimo niechęci do Nowej Huty mieszkańców starego Krakowa 
część z nich decydowała się jednak na przeniesienie do tej dzielnicy, 
chociaż rodzić to mogło wewnątrzrodzinne zatargi. Wykwalifikowany 
r°botnik Zakładów Szadkowskiego, który zajmował dwupokojowe, 
°gromne, bo stumetrowe, ale bardzo trudne do ogrzania mieszkanie

62 W. Kwiecień. Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950-1960, „Przegląd 
Statystyczny" 1962, n r 1, s. 81.

D. Jarosz, Wybrane problemy kultury życia codziennego kobiet pracujących w No- 
Wei Hucie w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego..., 
s- 406.

M F. Adamski, Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970,
s- 95-102.

55



przy placu Wolnica, otrzymał przydział mieszkania w Nowej Hucie 
w 1953 r., bez większych, jak wspomina, problemów:

Kłopoty wystąpiły dopiero w domu, gdyż żona absolutnie nie chciała nawet 
słuchać o zamieszkaniu w Nowej Hucie. [...] Komfortowe mieszkanie z central
nym ogrzewaniem w Nowej Hucie za jednym zamachem rozwiązałoby wszystkie 
problemy, cóż z tego, kiedy żona prędzej zdecydowałaby się na rozwód niż na 
zamieszkanie na „wsi"65.

Ostatecznie zdecydował się na fortel i przeniósł sprzęty do no
wego mieszkania, gdy żona przebywała w sanatorium, stawiając ją 
przed faktem dokonanym.

Ten sam autor, który był odpowiedzialny w swym zakładzie za 
apelowanie do załogi o zgłaszanie się do pracy w kombinacie, mówi 
o bezcelowości tych apeli, mimo że kandydatom obiecywano miesz
kania:

Rzuciłem nawet hasło „ja pierwszy zgłaszam się do Nowej Huty, kto za mną" 
-  cisza jak makiem zasiał. Nikt ze starszej generacji nie poparł ostatecznie apelu. 
Przywiązanie do starego zakładu pracy, duma z osiągnięć i tradycji krakowskiej 
fabryki oraz dogodna lokalizacja, udogodniona dopiero co wybudowaną linią 
tramwajową [nr 7] pod samą bramę fabryczną -  wszystko to wpłynęło na odrzu
cenie ponętnych ofert66.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w dzielnicy, idący w pa
rze z rozbudową i potrzebami kombinatu, spowodował, że liczba jej 
mieszkańców wzrosła niemal dwunastokrotnie, z 19 do 207 tys. Po
czątkowo stanowili oni zaledwie 5 proc. ludności Krakowa, a pod 
koniec lat siedemdziesiątych mieszkał w Nowej Hucie co trzeci miesz
kaniec miasta67.

Nowa Huta nie miała więc charakteru tzw. miasta satelickiego, 
których wznoszenie propagowano od XIX w. Tworzeniu miast sa
telickich przyświecała bowiem idea rozładowania przeludnionych 
miast metropolitarnych, natomiast Nowa Huta była przede wszyst
kim przeznaczona dla ludności napływowej spoza Krakowa. Była 
raczej miastem małopolskim niż krakowskim.

65 PTS Oddz. Kraków, Porzucił ojców zagrody (godło „Lech Sądecki"), wspomnienie 
na konkurs „Czym był i czym jest dla mnie Kraków" 1970, s. 14-15.

66 PTS Oddz. Kraków Porzucił ojców zagrody, s. 14-15, 17.
67 Z. Górka, Użytkowanie przestrzeni miejskiej...., s. 59.



O ile Nowa Huta była pod względem demograficznym dzielnicą 
bardzo młodą, o tyle wyraźnie „najstarszą" dzielnicą było Stare M ia
sto, którego sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero wraz z procesem 
rewaloryzacji zabytków i procesami przesiedleń. Nie oznaczało to 
jednak, że dzielnicy tej nie dotknęły ruchy migracyjne. Przeciwnie, 
badania dotyczące starych zespołów mieszkaniowych w Śródmieściu, 
Przeprowadzane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych, pokazały, że co prawda 50 proc. mieszkańców stanowiła spau- 
Peryzowana i starsza ludność, wywodząca się z niegdyś zamożnej 
grupy mieszczan, ale aż około 30 proc. -  wielodzietne rodziny pocho
dzenia wiejskiego, które dzieliły między siebie duże mieszkania na 
Pojedyncze izby. Dzielnica jednak nadal w 1978 r. była „stara" 
(26 proc. powyżej 60 lat) i silnie sfeminizowana (126 kobiet na 100 
Mężczyzn). Tutaj znajdowało się najwięcej gospodarstw jednoosobo
wych -  37,3 proc. (dane dotyczą przełomu lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych) i tu mieszkało najwięcej osób utrzymujących się 
2 pozazarobkowych źródeł, czyli rencistów, emerytów, studentów
1 uczniów.

W centralnej części miasta prawie nie było żłobków i przedszkoli, 
ale także:

[...] nikt nie rysował gwoździem po lakierach, nie kradnie lusterek [...]. 
[Ludzie byli] powiązani ze sobą drobną siatką znajomości, wspólnych^rzyzwy- 
C2ajeń i nawyków, dumni ze swoich zaułków i poszarzałych kamienic .

W przekonaniu, że ludzie starsi odczuwają potrzebę życia we 
Wspólnocie, władze miasta proponowały (głównie w powiązaniu
2 akcją rewaloryzacji przestrzeni) utworzenie domów spokojnej sta
rości lub pensjonatów o charakterze spółdzielni mieszkaniowych, oczy
wiście w innej, spokojniejszej i zacisznej, zielonej dzielnicy. Nie do
ceniano jednak siły przywiązania mieszkańców do starego, nawet 
mało komfortowego obszaru zamieszkania, które dawało poczucie 
bezpieczeństwa.

W wyniku przekwaterowań znacząco spadła liczba ludności w tej 
dzielnicy. Jeszcze w 1946 r. Stare Miasto zamieszkiwane było przez 
^3 834 osób ( w 1950 r. -  14 783, w 1960 r. -  16 621 osób), a w 1978 
Przez zaledwie 8882. Zaludnienie spadło nawet poniżej granicy 10 tys.

68 T. Robak, Co było, a nie jest, Kraków 1981, s. 9-11.
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zakładanej w planach rewaloryzacji przestrzeni69. W pewnym stopniu 
spadek liczby mieszkańców był czasowy, ponieważ część lokali miało 
odzyskać funkcje mieszkaniowe, co owocowało dalszymi zmianami 
społecznymi w dzielnicy. W nowych lub odnowionych budynkach 
osiedlali się bowiem ludzie lepiej sytuowani, którzy, chcąc nie chcąc, 
mieszkali w sąsiedztwie ludzi uboższych, starszych, a często przed
stawicieli lumpenproletariatu zamieszkujących stojące obok nowych 
stare budynki70.

Struktura zatrudnienia a oblicze dzielnic miasta

O obliczu poszczególnych dzielnic miasta decydowała w najwięk
szym stopniu liczba osób zatrudnionych w poszczególnych działach 
gospodarki.

Mieszkańcom miasta po drugiej wojnie światowej możemy przyj
rzeć się bliżej przez pryzmat opisu gospodarczego z 1948 r., kiedy to 
w mieście mieszkały 308 834 osoby (w tym na stałe 285 090). Mimo 
wyraźnych już efektów „bitwy o handel" w Krakowie nadal istniała 
pewna różnorodność, jeżeli chodzi o zatrudnienie w sektorze prywat
nym i państwowym. Co prawda w przemysłowych przedsiębiorstwach 
państwowych pracowało ponad 30 tys. osób, z czego w komunikacji 
i transporcie -  10 988, w administracji -  9201, w szkolnictwie -  
3526, w samorządach prawie 9 tys., nadal jednak prawie 6 tys. znaj
dowało zatrudnienie w sektorze prywatnym. Prawie tyle samo osób 
było zatrudnionych w handlu prywatnym co państwowym (odpo
wiednio 2388 i 2149), usługi przeważnie znajdowały się nadal w rę
kach prywatnych (1545 prywatne, 347 państwowe), podobnie rzemio
sło (7775 osób). Wyraźną grupę stanowiły osoby uprawiające tzw. wol
ne zawody, począwszy od adwokatów (238), przez lekarzy prowadzą
cych samodzielną praktykę (172), pośredników (173), buchalterów, 
a skończywszy na jednym maklerze giełdowym71.

69 Z. Górka, Akcja odnowy Krakowa a użytkowanie przestrzeni centrum miasta, Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z.56, Prace Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z.78, Kraków 1983, s. 16-17.

70 A. Rębowska, Zróżnicowania społeczne -  praktyczne skutki polityki mieszkaniowej 
(na podstawie badań krakowskich osiedli z lat 1965-1980), „Sprawy Mieszkaniowe" 1985, 
nr 4, s. 51-52.

71 APK, Izba Skarbowa w Krakowie, II Wydział Podatków, Oddział Administracyjny: 
Opis gospodarczy Kraków-miasto 135.



Wraz z kontynuacją polityki upaństwawiania przedsiębiorstw, tak
że poprzez tworzenie spółdzielni pracy i spółdzielni pomocniczych, 
Proporcje ulegały znaczącym zmianom. Jednak w 1960 r. 13,5 tys. 
osób nadal pracowało w gospodarce tzw. nieuspołecznionej, spośród 
których 5 tys. to osoby pracujące na własny rachunek i zatrudniające 
około 8 tys. pracowników; byli to rzemieślnicy, taksówkarze, drobni 
kupcy i prowadzący małe zakłady usługowe, na przykład fryzjerzy, 
których wielu przetrwało najtrudniejszy okres walki z „prywatką" 
w ekonomicznym podziemiu.

W ciągu czterdziestu pięciu lat Kraków stał się miastem przemy
słowym, o czym świadczy czterokrotny wzrost liczby osób zatrudnio
nych w przemyśle (przykładowo w 1970 r. 105,3 tys. osób, w 1945 r. 
24,6 tys.) przy dwukrotnym wzroście liczby ludności. Dodatkowo 
około 48 tys. ludzi stale dojeżdżało do zakładów pracy w Krakowie, 
2 czego najwięcej było zatrudnionych w przemyśle, budownictwie
1 transporcie72.

Jeżeli chodzi o inne działy gospodarki, to niemal co trzeci pra
cujący krakowianin zatrudniony był w przemyśle, mniej więcej co 
szósty w budownictwie, a co dziesiąty w oświacie, nauce i kulturze. 
Wybitnie przemysłowymi dzielnicami były Podgórze i Nowa Huta.
2  kolei większość zatrudnionych w usługach, oświacie, nauce i kul
turze, które to dziedziny wymagały przede wszystkim pracowników 
Umysłowych z wyższymi kwalifikacjami, mieszkało w Krowodrzy, 
szczególnie zaś w dzielnicy Zwierzyniec. Według badacza problemu -  
socjologa, który podsumowywał zmiany w tym zakresie w latach 
1945-1865, Zwierzyniec był:

[...] siedliskiem inteligencji, tak jak Nowa Huta i Podgórze są określane 
^ a n e m  dzielnic robotniczych, a Stare Miasto dzielnicą skupiającą nie tylko 
Największą liczbę różnego rodzaju punktów usługowych, ale będącą siedzibą 
Największej liczby rzemieślników i ludzi pracujących na własny rachunek w gos
podarce nieuspołecznionej poza rolnictwem73.

Dzielnice pozostające poza stosunkowo monolitycznym obszarem 
miasta w granicach sprzed 1941 r. nie miały tak wyrazistego charak
teru. Co prawda do końca lat sześćdziesiątych osiedla krakowskie były

72 J. Bartnik, Rozwój ludności..., s. 31.
73 }. Sulimski, Sposoby życia ludności miejskiej, „Górnośląskie Studia Socjologiczne", 

7: Społeczno-ludnościowe zagadnienia urbanizacji, Katowice 1969, s. 151.
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stosunkowo jednolite pod względem społecznym, jednak z czasem 
przestały tworzyć zwarte struktury społeczne. Nie dotyczy to osiedli 
nowohuckich zamieszkanych głównie przez napływowych robotni- 
ków wykwalifikowanych, ale osiedli usytuowanych w innych dzielni
cach Krakowa. Pierwotnie mieszkali tu w przeważającej mierze pra
cownicy umysłowi wywodzący się z dużych miast, ale z czasem na
stępował proces coraz większego przemieszania społecznego. Zasad
niczy przełom w składzie społecznym krakowskich osiedli miesz
kaniowych miał miejsce w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to 
pozbawiono odrodzone w 1956 r. spółdzielnie mieszkaniowe prawa 
do realizacji własnych inwestycji oraz skupiono wszystkie budowy 
w kilku wybranych miejscach (głównie na południu miasta) podle
gających Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej74. Miało to ogrom
ny wpływ na skład społeczny osiedli (chociaż egalitaryzacja, będąca 
konsekwencją systemu kolejkowego w spółdzielniach, następowała 
już w latach sześćdziesiątych), ponieważ zdecydowaną większość za
sobów przejęły władze terenowe, które dzieliły je między zakłady 
pracy, aby te następnie przekazywały je pracownikom na zasadzie 
przypominającej „przydział kwaterunkowy" (z tym, że posiadacz miesz
kania przelewał wkład na konto spółdzielni). W ten sposób szanse 
„normalnych" członków spółdzielni na własne mieszkanie drastycz
nie malały. Stąd też początek ogromnego zróżnicowania społecznego 
mieszkańców osiedli, mimo że nadal przeważali wśród nich pracow
nicy umysłowi z wykształceniem średnim oraz wyższym, wywodzący 
się -  co ważne -  tak z Krakowa, jak i terenów wiejskich.

Podobny proces miał miejsce w starych zasobach mieszkanio
wych przeznaczanych do renowacji, chociaż u jego podstaw leżały 
inne przyczyny, o czym już wspominałam. Otóż przekwaterowywani, 
zwykle bez ich zgody, starzy mieszkańcy dzielnicy bardzo często nie 
powracali już do swoich mieszkań. Na ich miejsce do odremonto
wanych i poprawionych pod względem infrastruktury komunalnej 
mieszkań wprowadzali się ludzie będący w uprzywilejowanej sytuacji, 
którzy bądź mieli odpowiednie wpływy, bądź dysponowali niezbęd
nymi dewizami. Stąd tak wyraziste, niespotykane dotąd w Krakowie, 
różnice społeczne w samym centrum i na obrzeżach miasta75.

74 Więcej o spółdzielczości mieszkaniowej do 1965 r., zob.: K. Madej, Spółdzielczość miesz
kaniowa. Władze PRL wobec niezależnej inicjatywy społecznej (1961-1961), Warszawa 2003.

• j r

Por.: A. Rębowska, Koncepcje osiedla mieszkaniowego a współczesny stan wiedzy 
o społeczeństwie, Zeszyty Naukowe UJ, DLXXXIII, 1980, Prace Socjologiczne, z. 6.
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Gospodarstwa domowe

Szczegółowe zmiany dotyczące gospodarstw domowych Krakowa 
są trudne do ustalenia z powodu braku danych z 1946 r. (spisy nie 
uwzględniały danych na ten temat). Ponadto analizy nie ułatwiają 
skutki wojny, straty i migracje, wzrost liczby rodzin niepełnych oraz 
Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami. Pewną deformację po
woduje także zaliczanie pomocy domowej, pozostającej na utrzy
maniu rodziny, do gospodarstwa rodzinnego, co miało miejsce w spi
sie z 1950 r.76

Dane z 1950 r. informują, że średnia liczba osób w gospodarstwie 
domowym spadła w porównaniu z rokiem 1931 z 3,22 do 2,59 osób, 
co jest znakiem zmniejszania liczebności rodzin, odczuwanej w skali 
całego kraju. Dane te jednak nie obrazują pełni sytuacji, ponieważ 
dotyczą łącznie gospodarstw jedno- i wieloosobowych. W wielooso
bowych gospodarstwach w 1950 r. na rodzinę przypadało statystycz
nie 3,51 osoby, w 1970 i 1978 r -  3,29. Liczba gospodarstw jednoo
sobowych, w teorii więc osób samotnych, była dosyć trwała i wysoka, 
°d 1950 r. do 1970 r. wahała się od średnio 43 tys. do 49,5 tys., 
a w 1978 r. zarejestrowano aż 60,6 tys. samodzielnych gospodarstw. 
Liczba gospodarstw wieloosobowych rosła znacząco (proporcjonalnie 
do przyrostu liczby ludności): z 80,1 tys. (obejmujących 278,9  tys. 
mieszkańców) w 1950 r. do 177,5 tys. (583,6 tys. osób) w 1978 r. Do 
1950 r. wzrost liczby gospodarstw zawsze wyprzedzał wzrost liczby 
mieszkańców. Odwrócenie proporcji nastąpiło w latach pięćdziesią
tych (po raz pierwszy w historii miasta od 1910 r.)

Wielkość gospodarstw domowych utrzymywała się w zdecydo
wanej większości na średnim poziomie. Przeważały gospodarstwa 
średnie, czyli trzy- i czteroosobowe, w 1950 r. stanowiło je 73 proc. 
mieszkańców, a w 1978 r. nawet 82 proc. Duże gospodarstwa (sie
dem i więcej osób) stopniowo zanikały77.

W latach siedemdziesiątych sukcesywnie rosła liczba zawieranych 
małżeństw, co nie szło w parze z odpowiednim wzrostem liczby gos

76 Od 1960 r. pomoce domowe, czeladnicy i uczniowie nie są wliczani do gospodar- 
stvva domowego rodzinnego (czyli zespołu osób spokrewnionych lub spowinowaconych ze 
s°bą, utrzymujących się wspólnie) i tworzą odrębną kategorię -  gospodarstw jednoosobo
wych typu specjalnego, zob.: f. Bartnik, Gospodarstwa domowe miasta Krakowa w latach 
1910-1970, Zeszyty Naukowe UJ CDVIII, Prace Prawnicze z. 70 (1975), s. 135-136.

7 J. Bartnik, Rozwój ludności..., s. 39-42.



podarstw domowych i miało ścisły związek z problemami mieszka
niowymi.

W zasadzie jedynymi grupami społecznymi Krakowa, które do
czekały się opracowania i charakterystyki w omawianym okresie są 
nowohuccy robotnicy i drobnomieszczaństwo. Ta ostatnia grupa war
ta jest uwagi przede wszystkim z tego względu, że nadal w okresie 
powojennym miała wpływ na charakter miasta, a jej swoista elastycz
ność pozwoliła na jako takie funkcjonowanie w warunkach PRL. Za 
Marią Bocheńską-Seweryn tę grupę społeczną definiujemy jako:

[...] klasę społeczną, która w warunkach gospodarki socjalistycznej posiada 
własne środki produkcji (cyrkulacji lub usług). Należą do niej osoby pracujące 
samodzielnie poza rolnictwem, niekiedy korzystające z pomocy rodziny bądź 
zatrudniające w małym zakresie najemną siłę roboczą [...]78.

O jej odrębności świadczą również pewien swoisty tryb życia 
i obyczajowość, a także postawy moralne. W praktyce tworzyli ją prze
de wszystkim rzemieślnicy, kupcy, właściciele restauracji, chociaż 
należy zaznaczyć, że wiele osób, na przykład agenci sklepów i za
kładów, znajdowało się na jej pograniczu79.

Według danych zrzeszeń w 1964 r. w Krakowie zarejestrowanych 
było 4971 właścicieli warsztatów i zakładów usługowych, kupców 
i drobnych wytwórców, na przykład 555 taksówkarzy, 534 sklepi
karzy, 220 szewców, 163 fryzjerów, 65 cukierników, 17 gorseciarzy 
i 16 dorożkarzy. Biorąc pod uwagę ówczesną liczbę mieszkańców 
miasta (505 tys.), nie jest to grupa znacząca, lecz do tej liczby dodać 
należy uczniów, czeladników i rodziny właścicieli80. Głównymi wy
znacznikami odrębności tej grupy społecznej są według Marii Sewe
ryn: etos (zbiór wartości i norm przyjętych przez grupę społeczną oraz 
ich hierarchia) i związany z nim odrębny styl życia oraz świetne 
zdolności adaptacyjne. Warstwa krakowskiego drobnomieszczaństwa 
nie była jednak jednolita. Obok przedwojennych drobnych mieszczan 
istniała spora grupa osób, która zajęła się „samodzielnym interesem"

78 M. Bocheńska-Seweryn, Tradycje drobnomieszczaństwa krakowskiego w Polsce 
powojennej, [w:] Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku..., s. 318-319.

79 Tamże.
80 Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu w typach rodzin wielkomie

jskich (na podstawie badań nad rodzinami krakowskimi w warstwie drobno mieszczańskiej), 
Kraków 1964, s. 37-44.
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w czasie wojny lub po wojnie, zasiliła więc istniejącą wcześniej war
stwę. Dużą grupę wśród drobnych handlarzy, rzemieślników itp. sta
nowili przed wojną Żydzi, po wojnie zmalała ona jednak znacznie, 
wielu z tych, którzy ocaleli, emigrowało (szczególnie w latach 1956- 
"1957  i 1968), inni ulegali procesowi asymilacji81. Oczywiście naj
mniejszą grupę wśród drobnomieszczaństwa, dziś wypieranego przez 
Pojęcie „drobnego przedsiębiorcy", stanowili kupcy, co było bezpo
średnim efektem uspółdzielnienia tego działu gospodarki prawie w ca
łości na początku interesującego nas okresu.

Swoiste piętno na obyczajowym życiu miasta wywierali ziemia
nie, którzy liczebnie nie stanowili dużej grupy, lecz byli związani 
silnymi więzami rodzinnymi lub (i) towarzyskimi. Część starała się 
Uniezależnić od władzy, administrując niewielkimi zakładzikami rze
mieślniczymi w ramach Przymusowego Zrzeszenia Właścicieli Nie
ruchomości. Wielu jednak powróciło do zawodów dziennikarzy, adwo
katów czy profesorów uniwersyteckich (chociaż część nie miała takiej 
możliwości ze względu na zakaz prowadzenia wykładów). Środowisko 
mteligencji skupiało się wokół Klubu Inteligencji Katolickiej, któ
remu przez lata prezesował Andrzej hr. Potocki, oraz redakcji „Tygo
dnika Powszechnego". Wiele osób w środowisku „Tygodnika" wywo
dziło się z kręgów ziemiańskich. Silna integracja tego środowiska 
Powodowała, że określano je nawet mianem post-szlacheckiego82.

Te dwie grupy społeczne stanowią przykład stosunkowo trwałych 
Wspólnot charakteryzujących się odrębnym stylem życia. Na pogłę
bione badania w równym stopniu zasługują grupy, które ulegały w oma
wianym okresie znaczącym przekształceniom pod wpływem prze
mian społecznych, gospodarczych i urbanistycznych, na przykład lud
ność trudniąca się rolnictwem czy też ludność robotnicza poza Nową
Hutą.

81 T. Gąsowski, Żydzi w Krakowie, [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2001, s. 1112.
82 Cz. Robotycki, Szlacheckie remanenty obyczajowe w Krakowie, [w] Smak biesiady. 

Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej, Ożarów 2000, s. 165-168.





Rozdział 2

Dzieciństwo

^Wysiłki na odcinku opieki nad dzieckiem"

Już u progu PRL polityka władz zdążała w kierunku zawłaszczenia 
dziecięcego świata, co miało przynieść ogromne (proporcjonalne do 
2aangażowanych środków) i szybkie realne zyski w postaci wycho
wania dobrego, czyli lojalnego, obywatela PRL. Wielokrotnie powia
dane, począwszy od 1948 r., centralne zalecenia precyzujące charak
ter działań w tym zakresie dotyczyły w pierwszej kolejności szkol
nictwa, stosunkowo łatwo, jak się wówczas wydawało, poddającego 
się ideologicznemu podporządkowaniu1.

Poza bramą szkoły „wysiłki na odcinku opieki nad dzieckiem", 
Jak określano w ówczesnej nomenklaturze publiczne wychowanie, 
miały iść zasadniczo w dwu kierunkach. Po pierwsze -  rozszerzenia 
czasu, w którym dziecko ma podlegać publicznej opiece i wycho
waniu, przez rozwój sieci żłobków (w tym dwuzmianowych i tygo
dniowych) oraz przedszkoli2. Po drugie wychowanie publiczne miało 
objąć czas i przestrzeń zabawy oraz samodzielnej nauki dziecka.

1 Ideologizacji szkolnictwa w okresie stalinowskim poświęcono jak dotąd bardzo wiele 
°Pracowań, zob. m.in.: K. Kosiński, O nową mentalność. Życie w szkołach 1945-1956, 
Warszawa 2000; D. Jarosz, Główne kiemnki działalności państwa w zakresie stahnizacji 

chowania w Polsce w latach 1948-1956, „Mazowieckie Studia Humanistyczne" 1998, 
nr 2, s. 103-140; M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudować człowieka, Komu- 
^styczne wysiłki zmiany mentalności, Warszawa 2001; R. Grzybowski, Podmiot czy two
rzywo! Kilka uwag o sytuacji dziecka w teorii i praktyce pedagogiki stalinowskiej, [w:] 
dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2: Dzieje nowożytne, pod red. K. Jakubiaka, W. Jani
czka, Bydgoszcz 2002, s. 260-274; F. Mielczarek, Dziecko jako przedmiot indoktrynacji 
w świetle analizy treści wybranych podręczników szkolnych z lat 1945-1956, tamże, 
s- 275-287; tenże, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w latach 
1945-1956, Opole 1997; A. Radziwiłł, Model ideologii wychowania w latach 1948-1956. 
Próba rekonstrukcji i analizy, [w:] Polacy wobec przemocy 1944-1956, pod red. B. Otwi- 
nowskiej, J. Żaryna, Warszawa 1996; B. Cywiński., Zatruta humanistyka. Ideologiczna 
Referencja w nauczaniu szkolnym w PRL, Wrocław 1980.

Warto wspomnieć tutaj również, że związane z procesem izolowania dziecka od 
r°dziny było zaniechanie rozwijanej przed drugą wojną światową akcji oddawania dzieci 
Uo rodzin zastępczych, głównie robotniczych i chłopskich (od 1939 r. przewidywano możli
wość pełnej adopcji dziecka). Miejsce rodzin zastępczych przejęły domy dziecka, zob.: 

Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Warszawa 1968, s. 30-38.
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Upublicznienie dziecięcego świata, propagowane w ideologii ko
munizmu, nie było niczym nowym ani też nie stanowiło wyjątku na 
tle przemian w ówczesnej Europie. Idea rozszerzenia przedszkolnych 
i pozaszkolnych form wychowania i opieki nad dzieckiem rozwijała 
się na przykład w Krakowie już na przełomie XIX i XX w., między 
innymi w środowiskach związanych z socjalną demokracją. Działa
cze tego ruchu, powołując się na doświadczenia zagraniczne, postulo
wali tworzenie „stacji dla niemowląt" utrzymywanych z funduszy 
miejskich, żłobków, ochronek i ogródków dziecięcych. Zdaniem Igna
cego Daszyńskiego placówki te miały stać się integralnym członem 
systemu oświatowego, aby zapobiegać „marnieniu dzieci", gdy rodzice 
są w pracy. Socjaldemokratom przyświecała przede wszystkim idea 
pomocy pracującym matkom ze środowisk robotniczych, w związku 
z czym jednocześnie działali na rzecz wprowadzenia prawnego zakazu 
pracy nocnej i skrócenia czasu pracy kobiety oraz ułatwienia pracy 
domowej przez tworzenie zbiorowych kuchni czy pralni. Korzystano 
także z doświadczeń organizacji austriackich, starając się zagospo
darować wolny czas dzieciom w wieku szkolnym z pomocą miejsco
wych komitetów, stowarzyszeń zawodowych czy oddziałów Uniwer
sytetu Ludowego -  instytucje te organizowały poranki i wieczorki, 
wycieczki, zabawy, koncerty i półkolonie. Już wówczas działacze so
cjalistyczni zdawali sobie sprawę z siły oddziaływania na młodych 
obywateli na najwcześniejszych etapach edukacji. W związku z tym 
pragnęli stworzenia oświaty „alternatywnej", przeciwnej „oficjalnej 
pedagogice i systemowi szkolnemu", które ich zdaniem pozostawały 
w sprzeczności z ideami ruchu socjalistycznego. Na przykład w zało
żeniach pedagogicznych funkcjonowania tzw. wolnych ogródków dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, które były przeniesieniem na grunt 
polski doświadczeń niemieckich, zawarte były zadania nie tylko stric
te opiekuńcze. Wyraźne elementy wychowania politycznego pojawiały 
się jednak dopiero w organizacjach młodzieżowych (dla młodocia
nych robotników), na przykład w Czerwonym Skaucie, który po
magał w wyłonieniu przyszłych członków ruchu3.

W rozwoju instytucji przedszkolnych i pozaszkolnych w PRL zna
lazła także odbicie szersza tendencja, zauważalna we wszystkich nie
mal rozwiniętych krajach kontynentu, do tworzenia alternatywnego

3 W. Jamrożek, Opieka nad dzieckiem w opinii i poczynaniach galicyjskiej socjalnej 
demokracji, [w:] Dziecko w rodzinie..., s. 239-246.
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wobec opieki rodzicielskiej programu wychowania, przygotowującego 
do edukacji na kolejnych jej szczeblach oraz tworzenia szerokiej oferty 
organizacji czasu dziecka poza domem. Prace na rzecz rozszerzenia 
publicznej oferty wychowania i opieki nad dzieckiem, bardzo po
pularne w XIX w , rozwinęły się znacząco w dwudziestoleciu między
wojennym, idąc w parze z rozwojem psychologii i pedagogiki dzie
cięcej. W Europie pojawiły się wówczas, do dzisiaj uważane za no
watorskie, metody socjalizacji i edukacji dziecka na etapie przed
szkolnym autorstwa Marii Montesouri czy Celestyna Freineta4.

Cechą wyróżniającą rozwój oferty przedszkolnej i pozaszkolnej 
W systemach komunistycznych było jej upaństwowienie i dążność do 
swoistego ideału w postaci jednolitego i masowego systemu, łatwego 
W sterowaniu centralnym. Nastąpiło więc wyraźne sprzężenie -  pub
liczne równa się państwowe. Wykorzystywano w tym celu istniejące 
narzędzia znane już w dwudziestoleciu międzywojennym oraz prze
noszono na grunt polski doświadczenia i wzorce radzieckie. Posłużo
no się w tym celu nie tylko możliwościami władz oświatowych, ale 
•

1 organizacjami podporządkowanymi władzom centralnym. W 1947 r. 
^mieniono struktury i cele Związku Harcerstwa Polskiego, rozpo
częto tworzenie nowych placówek oświatowych, takich jak pałace 
niłodzieży czy domy kultury. Ponadto rozbudowywano sieć inter
natów, domów dziecka, świetlic i bibliotek, którymi kierowało scen
tralizowane w 1949 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci5. W parze z tymi 
działaniami szła likwidacja bądź wcielanie do organów państwowych 
lub scentralizowanych stowarzyszeń i instytucji o charakterze śro
dowiskowym i lokalnym, które statutowo zajmowały się pracą opie
kuńczą i wychowawczą. Przykładem tego typu działań mogą być losy 
Towarzystwa Przyjaciół Rodziny Milicyjnej w Krakowie, istniejące
go od października 1932 r., a pod tą nazwą od 1947 r. Towarzystwo 
to stawiało sobie za cel „zespolenie pomocy intelektualnej i mate
rialnej" we własnym środowisku, przez co rozumiano między inny- 
nii tworzenie i utrzymywanie żłobków, przedszkoli, boisk i domów 
Wypoczynkowych. Mimo że jeszcze w 1947 r. określano Towarzy
stwo jako „bardzo żywotne", uległo ono likwidacji w lipcu 1949 r.

4 W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, s. 289.
M. Brodala, Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrument stah- 

n°Wskiego wychowania, [w:] M. Brodala, A. Lisiecka, T. Ruzikowski, Przebudować czło- 
Weka..., s. 41.
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z powodu, jak twierdzono w sprawozdaniu, faktycznego zaniku dzia
łalności6.

Ograniczaniu indywidualnych i prywatnych inicjatyw towarzy
szyło obciążanie opieką nad dzieckiem instytucji, które nie miały 
większego doświadczenia na tym polu. Do podjęcia „działań opie
kuńczo-wychowawczych" starano się zmobilizować poszczególne za
kłady pracy, wykorzystując do tego celu wydziały kulturalno-oświato
we związków zawodowych, a w późniejszym okresie również kierow
nictwa powstających osiedli mieszkaniowych. Zgodnie z tezami do 
wykładu Opieka nad dzieckiem, rozpowszechnianego w 1949 r. przez 
Okręgową Radę Związków Zawodowych, drogą do osiągnięcia zasad
niczych celów nowej polityki oświatowej, czyli „wychowania w duchu 
moralności socjalistycznej i wpajania poczucia więzi i przynależności 
do klasy robotniczej", miała być „pomoc pracującym rodzicom w opie
ce i wychowaniu oraz organizacja czasu wolnego" ich pociech. Długa 
lista szczegółowych wskazówek obejmowała kontrolę warunków domo
wych dziecka, utworzenie komitetów opiekuńczych w zakładach pra
cy w celu współdziałania ze szkołą w wychowaniu, troskę o dzieci 
w żłobkach, przedszkolach, na koloniach i w prewentoriach oraz orga
nizację świetlic dziecięcych przy zakładach pracy, które organizować 
miały imprezy okolicznościowe (np. „Dziadek Mróz"), zająć się orga
nizowaniem kół zainteresowań, pogadanek, wieczornic, wycieczek 
i prezentacją filmów oświatowych, przede wszystkim zaś pomocą 
w odrabianiu lekcji7. Jedną z konsekwencji tych działań miało być 
swoiste odwrócenie procesu wychowawczego. To dziecko miało prze
jąć rolę przekaźnika wartości („oddziaływanie poprzez dzieci na rodzi
ców"). Rola rodziny miała być więc ograniczona, ale błędny byłby sąd, 
że dziecko miało być całkowicie od niej odizolowane8.

Tak wyrazisty model wychowawczy obowiązywał tylko w pierw
szym powojennym dziesięcioleciu i jego pełna realizacja nie była

6 APK, Prezydium WRN w Krakowie. Akta towarzystw 123, Towarzystwo Przyjaciół 
Rodziny Milicyjnej w Krakowie.

7 APK, ORZZ KO 3839/409, Tezy do wykładu „Praca wśród dzieci" 1949.
8 Ilustracją tej koncepcji wychowawczej może być fragment rozpowszechnianego 

w 1951 r. w świetlicach i szkołach „montażu majowego": „Nierzadkie, a dzisiaj możliwe 
są wypadki, że nauczyciel -  zamiast wzywać rodziców w sprawie postępów w nauce ich 
dzieci -  wzywa dzieci, pytając o sprawowanie rodziców: -  Frączak, dlaczego twój dziadek 
nie przyszedł wczoraj na lekcję? -  Bo cały dzień trenował biegi na odznakę SPO. -  I to jest 
wzruszające. APK, MRN 24, Montaż majowy, 15 maja 1951.
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możliwa z kilku podstawowych przyczyn, z których najistotniejszą, 
jak się wydaje, był brak obowiązku uczęszczania czy to do placówek 
pozaszkolnych, czy też żłobków i przedszkoli.

Po odwilży kolejne dziesięciolecia przyniosły nie tylko osłabienie 
indoktrynacji, ale -  począwszy od końca lat sześćdziesiątych -  politykę 
Wręcz powrotu do wychowania dziecka w zaciszu domowego ogniska 
(nie analizuję tutaj ekonomicznych przyczyn tego zjawiska). Narzę
dziem polityki ponownej prywatyzacji wychowania było ustawodaw
stwo socjalne. Niewątpliwie przełomowy w tej dziedzinie był rok 
1968, kiedy to wprowadzono roczny urlop bezpłatny dla matek ma
jących dzieci do czterech lat. Wcześniej brak prawa do bezpłatnego 
Urlopu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przy trudnej zwykle 
sytuacji materialnej rodziny powodował natychmiastowy powrót ko
biet do pracy zawodowej, przykładowo w 1960 r. miało to miejsce 
W 68 proc. przypadków Następnie w 1972 r. przedłużono do 4 mie
sięcy urlop macierzyński, a urlop bezpłatny do 3 lat, co zaowocowało 
odwróceniem proporcji -  w 1978 r. 62,5 proc. Polek przerwało pracę 
zawodową ze względu na dziecko9. Tendencja ta uległa wzmocnieniu 
W 1982 r. w związku z wprowadzeniem przez rząd zasiłków wycho
wawczych, które częściowo wyrównywały straty ekonomiczne rodzi
ny spowodowane utratą jednej stałej pensji (było to, zależnie od 
Wysokości dochodu na osobę, 50, 75 lub 100 proc. płacy minimalnej). 
Efektem zapoczątkowanych wówczas zmian był upowszechniający 
się, szczególnie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, zwyczaj 
Przerywania pracy na czas wychowania małego dziecka, który stano
wił alternatywę umieszczania dzieci w placówkach publicznych10.

Określenie ram czasowych procesu słabnięcia indoktrynacji po
litycznej w polskiej oświacie oraz organizacjach typu ZHP jest dużo 
trudniejsze. Wskutek koncentracji historyków na badaniach sytuacji 
społeczeństwa w okresie stalinizmu wiedza na ten temat jest zniko

9 Zdaniem Marcina Zaremby szeroko nagłośnione ustawodawstwo lat siedemdzie- 
Slątych było manifestem opiekuńczego charakteru państwa epoki Gierka i nowej polityki 
Paternalizmu, jako sposobu na związanie człowieka z państwem. Kobieta miała być celem 
strategicznym tak pojmowanej polityki społecznej, zob.: M. Zaremba, „Bigosowy socja- 
ÜZtti”. Dekada Gierka, [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Mier- 
üka, Kielce 2003, s. 197.

10 A. Kurzynowski, Przemiany wzorców karier zawodowych kobiet w latach 1950- 
"2989, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIXi XX, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 
2000, s. 196-197.
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ma i bądź to ogólnikowa, bądź wyrywkowa. Niewątpliwie już w 1956 r. 
rozpoczął się proces, który zakończył się pod koniec lat siedemdzie
siątych, a który analizował na przykładzie województwa krakowskie
go Karol Bujak. Otóż postawy nauczycieli na kolejnych piętrach edu
kacji promowały raczej relatywizm i nihilizm, próbując dokonać, nie
możliwego w gruncie rzeczy, „scalania zawodowego wzoru człowieka 
socjalizmu oraz prywatnego wzoru jednostki wartościującej". Owoco
wało to generalnie „maksymalnym wyparciem aksjologiczno-wycho- 
wawczych aspektów roli nauczyciela i wychowawcy"11.

Jeżeli, jak wnioskuje Bujak, nauczyciel w szkole podstawowej czy 
średniej nie był już wychowawcą „do socjalizmu", a w każdym razie 
był w tej roli mało przekonujący, można domniemywać, że „przed" 
szkołą i „poza" szkołą brak ideologizacji upowszechniał się dużo szyb
ciej. Potwierdzałyby to analizy sytuacji oświaty przedszkolnej na po
czątku lat siedemdziesiątych, kiedy pisano:

Problem wszechstronnego rozwijania dzieci nie przedstawia się w przedszko
lu lepiej niż w rodzinie, mimo że nauczycielki przedszkola mają specjalne przygo
towanie pedagogiczne i poświęcają dzieciom więcej czasu niż rodzice. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest jednostronność programu wychowania przedszkolnego, 
który kładzie duży nacisk na sprawy zdrowotne i funkcje opiekuńczo-wycho
wawcze [...]. Przedszkola w Polsce stosują przestarzałe metody wychowawcze, 
według doktryny naturalizmu pedagogicznego, głoszącej, że rozwo(em dziecka 
nie należy kierować ani rozwoju tego przyspieszać, wystarczy tylko dać dziecku 
warunki do zabawy i spontanicznej aktywności, w której będzie ono „wyrażać 
siebie"12.

Przedszkole było więc tylko miejscem, gdzie dziećmi się opieko
wano, nie zaś wychowywano je lub tym bardziej edukowano. W tym 
sensie polskie wychowanie przedszkolne bliższe było wychowaniu 
w podobnych placówkach w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego niż założeniom ideologicznym epoki stalinizmu. Pielęgnowa
nym spadkiem po epoce stalinizmu było za to niewątpliwie ich ujed
nolicenie.

11 K. Bujak, Człowiek zredukowany. Niektóre aspekty wychowania w szkołę socjali
stycznej, [w:] PRL z pamięci, pod red. Cz. Robotyckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 133-134.1 0Raport o stanie oświaty w PRL, Komitet ekspertów dla opracowania raportu o stanie 
oświaty w PRL, Warszawa 1973, [w:] W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przed
szkolnego, Warszawa 1978, s. 571.
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Wychowywać w  domu czy „oddać na wychowanie"?

W Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym rozwój przed
szkolnych form opieki nad dzieckiem, pozostających w gestii insty
tucji i stowarzyszeń o charakterze prywatnym oraz zakonów, szedł 
W parze z podejmowaniem pracy przez kobiety ze środowisk robot
niczych. Stąd wynikało dosyć spore, jak na ówczesne realia, upo
wszechnienie przedszkoli. W 1931 r. działało w mieście 25 takich 
placówek, do których uczęszczało 1772 dzieci. Wszystkie były prze
znaczone dla dziewcząt. Ich charakter musiał być ogromnie zróżnico- 
Wany, proporcjonalny do czesnego oraz liczby dzieci (od kilkorga do 
nawet 2 7 8 )13. Można domniemywać, że część tych placówek miała 
Przygotować dziewczynki do nauki w szkole prowadzonej przez za
kony.

O ile przedszkole powoli znajdowało swoje miejsce w systemie 
oświatowym, o tyle żłobki były jednoznacznie kojarzone ze sferą opie
ki społecznej nad dziećmi zaniedbanymi, głównie sierotami i pół-
sierotami.

Publiczne placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym w PRL do
by stalinizmu, których celem było, podobnie jak przed wojną, umoż
liwienie pracy zawodowej kobietom, miały być dodatkowo -  jak już 
dostało powiedziane -  jednym „z etapów wychowaniu nowego czło
wieka-obywatela Polski Ludowej zmierzającej do socjalizmu"14. Fak
tycznie jednak, jeżeli wierzyć statystykom, wychowanie to pod koniec 
interesującej nas epoki obejmowało zaledwie mniej niż co piąte kra
kowskie dziecko (w 1957 r. w 100 przedszkolach przebywało 6558 
dzieci)15. Żłobków było jeszcze mniej -  w latach 1948 i 1949 funkcjo
nowały zaledwie dwa16 (w 1969 r. istniały dwadzieścia dwa żłobki, do 
których uczęszczało 2,5 tys. dzieci17).

Z założenia przyjmowano więc do nich dzieci matek pracujących 
lub kobiet, które podjęły pisemne zobowiązanie do podjęcia pracy

13 J. Dybiec, Oświata, szkolnictwo, nauka, [w:] Dzieje Krakowa, t. 4, s. 293.
14 Cyt. za: M. Brodala, Propaganda dla najmłodszych..., s. 37.
15 Rocznik statystyczny miasta Krakowa 1945-1960, Kraków 1961.
16 APK Izba Skarbowa w Krakowie. II Wydział Podatkowy. Oddział Administracyjny, 

°Pis gospodarczy -  Kraków miasto 135.
Dane te najbliższe są sytuacji tych placówek w Poznaniu, ale z kolei są dużo niższe 

^ 2  dane dotyczące Warszawy -  82 żłobki czy Łodzi -  60. Zob.: }. Wołczyk, Opieka nad 
ziećmi i młodzieżą w wielkich miastach, Warszawa 1969, s. 44-46;
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zawodowej w ciągu najbliższych tygodni. Przedszkola miejskie, które 
zwykle były otwarte przez dziewięć godzin w ciągu jedenastu lub 
dwunastu miesięcy w roku, często działały w systemie zmianowym, 
dostosowanym do systemu pracy matek18. Zalecano przy tym ostrą 
selekcję klasową dzieci i wykluczanie potomków tzw. prywatnej ini
cjatywy (w tym rzemieślników) oraz rodziców uprawiających wolne 
zawody. Był to specyficzny dla epoki sposób radzenia sobie z niedo
borem placówek, jak się zresztą wydaje, niecelowy19. Dość powszech
na była bowiem świadomość niebezpieczeństw, które niosła publiczna 
opieka: politycznej indoktrynacji, a także niedostatecznej i złej opie
ki, z jakiej słynęły publiczne instytucje opiekuńcze w latach pięćdzie
siątych. Wskutek zacofanych metod opiekuńczo-wychowawczych, 
stosowanych w tych placówkach, dzieci przebywające w zatłoczonych 
żłobkach wykazywały opóźnienie w rozwoju psychicznym i fizycz
nym. Brakowało odpowiednio wykształconych wychowawczyń oraz 
dyplomowanych pielęgniarek, a z powodu zaniedbywania higieny wy
chowankowie często zapadali na choroby zakaźne. Zabawki, jeśli 
w ogóle były, w najlepszym wypadku stanowiły dekorację regałów20. 
Publiczna oferta nie mogła więc wzbudzać szczególnego zaufania.

Trudności w otrzymaniu „talonu na żłobek" dotykały grup zawo
dowych, które według litery ich statutów miały doń pełne prawo 
i z braku alternatywy taką chęć wyrażały. Liczba miejsc, mimo że 
liczba żłobków i przedszkoli sukcesywnie rosła, nie nadążała za przy
rostem zatrudnienia kobiet. Gazety codzienne dopominały się pod 
hasłem „Nie zapominajmy o najmłodszych!" o brakujące miejsca 
i krytykowały opieszałość w przeprowadzaniu remontów budynków 
w pośpiechu adaptowanych na ten cel21.

Proporcjonalnie do liczby małych krakowian liczba placówek 
zwiększała się realnie w kolejnych dekadach PRL, czyli wówczas, gdy

1 fi
M. Brodala, Propaganda dla najmłodszych..., s. 38-39.

19 APK, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wydział Kultu
ralno-Oświatowy 413.

A
W 1951 r. ogólnopolski wskaźnik miejsc w żłobkach wynosił 1,8 na 100 kobiet, 

w przedszkolach -  14,5. Zob.: D. Jarosz, Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 
1944-1856 (główne problemy w świetle nowych badań źródłowych, [w:] Kobieta i praca..., 
s. 236.

21 APK, DRN NH 703/7, Odpowiedź prezydium na publikację w „Budujemy So
cjalizm" nr 104 (16 października 1953); Wciąż za mało miejsc w nowohuckich żłobkach, 
„Gazeta Krakowska" 1956, nr 24.
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placówki te pozbawione były, jak powiedzieliśmy na wstępie, ele
mentu upolitycznienia. Na podstawie szacunkowych obliczeń może
my zaryzykować opinię, że na przykład do przedszkoli uczęszczało 
w latach rosnącej ich popularności średnio około połowy populacji 
dzieci w wieku od 3 -6  lat (w 1992 r -  dla porównania -  561,9 na 
1000)22. Były one zresztą wciąż „przeludnione", co świadczyłoby o ros
nącym nimi zainteresowaniu. Zwiększenie liczby miejsc w przed
szkolach i żłobkach -  obok przydziału działek i mieszkań -  było 
żelaznym punktem żądań pracowniczych wysuwanych do lat osiem
dziesiątych za pośrednictwem związków zawodowych23.

Zasadniczo liczba dzieci w wieku przedszkolnym nieobjętych opieką 
Publiczną (państwową) nieustannie malała. W domu pozostawało 
Początkowo cztery piąte dzieci, a w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych było to około połowy dziecięcej populacji. Należy przy 
tym podkreślić, że w latach czterdziestych i pięćdziesiątych przed
szkole i żłobek jako narzędzie systemu miało w gruncie rzeczy ogra
niczony wpływ na dzieci. Nic dziwnego więc, że publicyści krakowscy 
nadal donosili w drugiej połowie lat pięćdziesiątych o konflikcie mię
dzy wychowaniem przez rodziców i przez szkołę, przytaczając na 
dowód listy wychowawców, którzy skarżą się, że „dziecko im nie ufa, 
a dom psuje wszystko, czego nauczą"24. Skuteczność „wysiłków zmia
ny mentalności", przynajmniej w wypadku dziecka krakowskiego, n ie ' 
mogła więc być zadowalająca.

Kto przede wszystkim zajmował się wychowaniem domowym 
owych najpierw czterech piątych, a następnie połowy populacji dzie
cięcej? Sądząc z danych dotyczących pracy kobiet -  matka. W Krako
wie pracowało średnio około 50 proc. kobiet mężatek. Dane ze spisu 
Powszechnego z lat 1960 i 1970 mówią, że:

[...] przynajmniej co druga rodzina posiada dwoje żywicieli, a jeszcze pewna 
C2ęść rodzin posiada w swym składzie więcej niż dwie osoby pracujące25.

Oczywiście, liczby te zmieniały się zależnie od środowiska czy 
°kresu, którego dotyczą, na przykład w Bieńczycach w latach sie-

22 Rocznik statystyczny miasta Krakowa, np. w 1973 r. w Krakowie było już 135 
Przedszkoli, do których uczęszczało 14 462 dzieci (miejsc było 11 145), gdy jednocześnie 
iczbę dzieci w wieku 5 -9  lat określa się na 35 778.

23 APK, KRZZ 2078, Plany na lata 1978-1980.
24 „Gazeta Krakowska" 1956, nr 17, s. 2-3.
25

J. Sulimski, Kraków w procesie..., s. 62.



demdziesiątych pracowało dokładnie 50 proc. kobiet w wieku pro
dukcyjnym26. W Nowej Hucie z kolei w 1965 r. wśród chłopskich 
żon pracowało zawodowo 44,7 proc. kobiet, czyli mniej niż w całym 
Krakowie. W rzeczywistości, jak zauważyła badaczka tych rodzin Re
nata Siemieńska, pracowało ich nieco więcej. Ukrytym źródłem za
robkowania było najczęściej szycie i pranie w domu. Chętnie po
dejmowano się tych właśnie prac dlatego, że łatwo można było pogo
dzić je z opieką nad dziećmi27.

Najwcześniejsze wychowanie dziecka powierzano przede wszyst
kim matce także w tradycyjnych strukturach rodzin drobnomiesz- 
czańskich. Z badań Marii Bocheńskiej-Seweryn wynika, że obowiązki 
związane z wychowaniem dziecka i prowadzeniem domu były naj
istotniejszym zadaniem stawianym kobiecie w rodzinach krakow
skiej „prywatnej inicjatywy", używając pojęcia z epoki. Nawet jeżeli 
kobieta pracowała zawodowo poza domem, zwyczajowo rezygnowała 
z pracy, gdy rodziło się pierwsze dziecko, a wracała do niej po odcho-

• • Q Owamu ostatniego .
Pracujące matki z rodzin robotniczych nadal wykorzystywały „sta

re" metody opiekuńcze rozpowszechnione tak w środowiskach wiej
skich, jak i w tradycyjnych krakowskich grupach robotniczych: skła
dały odpowiedzialność za opiekę nad małym dzieckiem na drobne 
barki czasami niewiele starszego rodzeństwa.

Stosunkowo popularną i mającą w Krakowie długą tradycję alter
natywą dla publicznych placówek była babcia lub wynajęta w tym 
celu opiekunka, o czym świadczy niezmierna popularność tej profesji 
w Krakowie. Stosownych kandydatek szukano przez ogłoszenia w pra
sie lub jeżdżąc po podkrakowskich wsiach czy odwiedzając krakowski 
Kleparz. G.W., opisując swoje dzieciństwo spędzane w latach siedem
dziesiątych w jednym z domów w Woli Justowskiej, wspomina, że 
jego matce łatwiej było znaleźć odpowiednią osobę, ponieważ jako 
pediatra miała kontakt z osobami spoza miasta29.

Liczba ogłoszeń prasowych nie maleje bynajmniej w okresie sta
linizmu w Krakowie, jak można by się spodziewać, mimo że w związ

26 Tamże, s. 200.
27 R. Siemieńska, Nowe życie..., s. 154-156.
28 M. Bocheńska-Seweryn, Tradycje drobnomieszczaństwa krakowskiego..., s. 87-90; 

G. Krupa, Organizacja czasu wolnego w typach rodzin wielkomiejskich, praca magisterska 
napisana w 1964 r., s. 87-90.

29 Jurand Drop, relacja ustna, 2002.
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ku z ówczesnym sposobem zamieszczania ogłoszeń prasowych anon
som często towarzyszyły adresy.

Wymagania stawiane „pomocy do dziecka" były bardzo różnorod
ne i zależne od aspiracji oraz zamożności rodziny. Najczęściej miała 
°na zajmować się domem, a dziećmi niejako dodatkowo pod nie
obecność rodziny. Stąd trudno nam dzisiaj zweryfikować, które z roz
licznych ogłoszeń typu „Osoba samodzielna do wszystkiego" odnosi 
się także do opieki nad dzieckiem. W wypadku poszukiwania osoby 
do opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi wymagano jednak 
często referencji lub poświadczonego przygotowania, a fakt, że dziec
ko jest małe, podkreślano w anonsie:

Osobę do lat 40, z dobrymi świadectwami, do półtorarocznego dziecka przyj
d ę zaraz, dobre wynagrodzenie30.

Panna zdrowa, czysta, pogodna -  potrzebna od zaraz do dwójki małych 
dzieci31.

Potrzebna osoba do 3-miesięcznego dziecka na kilka godzin dziennie -  Lima
nowskiego32.

Sporo szans otrzymania pracy miały wykwalifikowane pielęgniar
ki, które także zamieszczały swoje ogłoszenia:

Pielęgniarka-wychowawczyni (noworodków) poszukuje pracy -  może być na
Wyjazd33.

Owe nianie, nazywane opiekunkami lub gosposiami, mieszkały 
//Przy rodzinie" (zwracano się do nich często po imieniu) i były dla 
dziecka czasami najbliższymi osobami:

Ta opiekunka długo z nami mieszkała...dobrych kilka lat [...]. Musiała mieć 
koło dwudziestu pięciu lat [...] i kochała mnie jak syna, byłem z nią bardzo 
Wiązany. Całym domem się opiekowała, ona była do wszystkiego, miała swój 
Masny pokoik [...]. W tych przedwojennych domach był specjalny pokoik przy 
^ c h n i dla służby. Mną się opiekowała i całym domem. Moją siostrą nie... obie 
^o je  siostry były wtedy u babci w Katowicach34.

30 „Dziennik Polski" 1947 nr 1, s. 9.
31 Tamże.
32 „Dziennik Polski" 1952, nr 156, s. 5.
33 „Dziennik Polski" 1952 nr 160, s. 4.

Jurand Drop, relacja ustna, 2002.



O bliskości, jaka łączyła dziecko z gospodynią czy nianią, świad
czy fakt, że brała ona często na swe barki obowiązki rodziców, na 
przykład uświadomienie dziecka:

U nas w domu była służąca, ona mnie uświadomiła, jak się te dzieci rodzą. 
To było jak miałam 8 i pól roku, jak się moja siostra urodziła35.

Zasadniczym pytaniem jest, czy niania była koniecznością z po
wodu braku dostępu do przedszkola, czy konsekwencją niechęci do 
tej placówki, a tym samym wychowania w grupie rówieśniczej. We 
wspomnieniach znalazła odbicie przede wszystkim niechęć, w wy
padku dziewczynek wzmacniana przekonaniem, przekazywanym prze
de wszystkim przez babcie oraz starsze pokolenie nianiek praktyku
jących jeszcze przed wojną, o niestosowności przebywania w ogóle 
poza obrębem mieszkania:

[...] moja babcia uważała, że to się nie godzi, żeby dziewczynka z dobrego 
domu chodziła umorusana z dzieciakami podwórkowymi36.

[...] opiekująca się mną babcia nie uważała towarzystwa podwórkowych 
dzieci za stosowne37.

Niania lub babcia nie dawały jednak czasami gwarancji pełnego 
tzw. dobrego wychowania. Mogły one uchronić dziecko przed ewen
tualnymi złymi wpływami nieodpowiedniego środowiska, ale nie mo
gły udzielać lekcji gry na fortepianie czy języka francuskiego, co było 
wymagane w niektórych środowiskach. Początkowo korzystano naj
prawdopodobniej z faktu, że udzielaniem prywatnych lekcji zajmo
wali się często byli ziemianie, którzy w ten sposób podreperowywali 
swój budżet i stawali się niezależnym przekaźnikiem cenionych w Kra
kowie wartości. Roma Ligocka pisze:

Raz w tygodniu muszę chodzić na lekcje francuskiego do starej hrabiny. [...] 
Hrabina jest bardzo dumna i bardzo surowa. Przede wszystkim dla siebie samej, 
jak mi się zdaje, ale dla mnie też.

<5 r

Barbara Szmigielska, relacja ustna, 2002.
f. Bocheńska, Wspomnienie nadesłane na konkurs, „Gazeta Wyborcza", wydanie 

krakowskie, 23 lutego 2001. Por.: B. Biedrońska-Słota, Wspomnienie nadesłane na kon
kurs, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 9 listopada 2001.

«5 -j __
M. Trzaska, Magiczny świat przeszłości domu pod czerwonymi makami, „Gazeta 

Wyborcza", wydanie krakowskie, 25 stycznia 2002, s. 7.
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Już podczas pierwszej lekcji zaczynam rozumieć, że tu nie chodzi jedynie 
0 język francuski. Hrabina ma również uczyć mnie dobrych manier. Uczę się, jak 
należy się witać, jak się dyga, jak się grzecznie i prosto siedzi ze złożonymi razem 
nogami w fotelu i jaką długość powinna mieć moja spódniczka. Pokazuje mi, jak 
Sl? pije małymi łykami herbatę i delikatnie gryzie ciasteczko. Wszystko musi być 
robione z dystansem, spokojnie, niezauważalnie, grzecznie. Głośne słowa, śmiech 
spod serca, gwałtowne ruchy lub widoczny apetyt są niedopuszczalne. To jest 
nieeleganckie38.

Wychowanie domowe, mimo że w odwrocie, odgrywało wciąż 
istotną rolę. Nie dysponujemy co prawda danymi statystycznymi, 
które pozwoliłyby na określenie liczby dzieci wychowywanych przez 
babcie lub opiekunki. Nie znamy dokładnych danych dotyczących 
środowisk, w których przyjęte było w latach PRL zatrudnianie pomo
cy domowej (wiemy jedynie, że najwięcej pomocy domowych odno
towywano w dzielnicy Krowodrza). Jednak zjawisko to, wymykające 
Slę statystykom, ale pojawiające się co rusz we wspomnieniach i nie
zmiennie obecne na ostatnich stronach krakowskich gazet, było nieza
przeczalnym składnikiem rzeczywistości krakowskich rodzin, w któ
rych była taka tradycja (niektóre opiekunki wracały tuż po wojnie do 
swych przedwojennych pracodawców) lub które stać było na tę -  jak 
coraz częściej uważano -  „ekstrawagancję". Zasadniczo można więc 
Przyjąć tezę, że w Krakowie współistniały dwie tendencje. Otóż obok 
Przepełnionych przedszkoli funkcjonowało wśród części inteligencji 
czy drobnomieszczaństwa -  według stosunkowo trwałych wzorców -  
Prywatne wychowanie małych dzieci. Przedszkole, a tym bardziej 
żłobek, pozostawał w świadomości części społeczności nadal tym, 
czym był przed drugą wojną światową: miejscem dla dzieci z warstw 
robotniczych, ewentualnie „przechowalnią", w której dziecka umiesz
czać nie wypadało, jeżeli nie zmusiła do tego sytuacja bytowa. Opieka 
Prywatna, czyli domowa, oznaczała wychowanie lepsze i bezpieczne 
jtakże ze względów czysto higienicznych i zdrowotnych). Zjawisko to 
Jest bardzo wyraziste szczególnie na tle sytuacji w Europie Zachod
niej, gdzie już pod koniec lat pięćdziesiątych obserwowano sponta
niczny przedszkolny boom, związany między innymi ze skutecznym 
Propagowaniem dobroczynnego wpływu na małe dziecko życia w gru
pie rówieśniczej39. Ten aspekt sprawy nie pojawia się jednak na szer-

38 R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kraków 2001, s. 182.
39 Histońa życia prywatnego, t. 5: Od I wojny do naszych czasów, pod red. A. Prosta, 

G- Vincenta, Wrocław 2000. s. 86-87 ,' . T 'Z^u/Y/%,



szą skalę wśród motywów wysyłania dziecka do przedszkola lub żłob
ka w Krakowie.

Krakowski świat dziecka

Rzeczywistość krakowska potwierdza tezę Antoine'a Prosta, który 
stwierdził, że dziecko dysponujące wolnym czasem i mające konku
rencyjne kręgi przyjaciół i kolegów, jeżeli będzie posiadało wolny wy
bór, w naturalny sposób odrzuci wszelkie organizacje o określonej 
strukturze, w których rządzą reguły życia publicznego:

[Dzieci] akceptują takie instytucje, jak szkoła, albowiem uznają jej społeczną 
konieczność. Należy ona jednak do świata pracy, a więc do sfery publicznej. Świat 
zabawy natomiast jest światem życia prywatnego i nie może być wtłoczony 
w ramy instytucji narzucającej reguły życia zbiorowego40.

Niezależnie bowiem od podejmowanych działań państwowych 
organizacja przestrzeni i czasu prywatnego dziecka, co rozumiemy 
przez obszary jego swobodnych działań i decyzji, pozostawała w gestii 
rodziny, czyli należała do sfery prywatności. Z wyjątkiem rodzin, które 
wierne było tradycji ograniczenia przestrzeni dziecka do najbliższego, 
czyli domowego otoczenia, znakomita większość krakowskich dzieci 
spędzała czas po zajęciach szkolnych na podwórku lub ulicy (czy, jak 
mawiano w osiedlach domków jednorodzinnych, „na chodniku").

Podwórko, osiedle i ulica, przestrzeń udomowiona, w najwięk
szym chyba stopniu sprywatyzowana właśnie przez dzieci, była po
czątkowo traktowana jako swoista konkurencja wobec publicznej ofer
ty spędzania wolnego czasu, czyli pałaców młodzieży, ogródków jor
danowskich czy na przykład harcerstwa. W związku z tym była dy
skredytowana w oficjalnych wydawnictwach i pismach. Przykład ta
kiej opinii znajdujemy w charakterystyce ogródków jordanowskich 
(nawiasem mówiąc, brak w niej jakichkolwiek wzmianek o twórcy 
i czasie powstania idei tego typu ogrodów), które w pierwszej połowie 
lat pięćdziesiątych miały być w uporządkowanym i zhierarchizowa
nym „socjalistycznym świecie" dziecka:

[...] przejściową formą od placów zabaw do parków kultury. W nich, w oto
czeniu zieleni -  drzew, krzewów, trawy i kwiatów -  dziecko po pracy szkolnej

40 Tamże, s. 88-89.

78



znajduje możliwość kulturalnego wykorzystania czasu na swobodnej zabawie lub 
dowolnie wybranym zajęciu, zawsze pod okiem troskliwego przyjaciela -  wycho
wawcy i instruktora. [...] W ZSRR oraz w krajach demokracji ludowej tworzy się 
dla młodzieży pałace i domy pionierów oraz parki kultury [...]. [...] w ustroju 
kapitalistycznym, miejscem „wypoczynku" dziecka w środowisku o wielkim 
skupieniu robotników jest ciasne i ciemne podwórko oraz ulica41.

Z upływem czasu jednak „podwórko" przestawało mieć jakąkol
wiek realną konkurencję. Badania dotyczące wybranych osiedli kra
kowskich (Azory i Bronowice Północ), przeprowadzane na początku 
lat siedemdziesiątych, wskazują, że tereny szkolne popołudniami były 
dla dzieci niedostępne (i strzeżone często przez nieustępliwych woź
nych42). Socjolog zajmujący się problemem wychowania w osiedlu 
zauważył brak jakichkolwiek placówek kulturalno-oświatowych, a te
reny rekreacyjne scharakteryzował jako bardzo ubogie, składało się 
na nie na przykład jedno boisko do siatkówki dla całego osiedla bądź 
W ogóle nie było centrum sportowego (nie mówiąc o instruktorach)43. 
Na łamach gazet zauważano, że w związku z zamykaniem sal gim
nastycznych po lekcjach jedynym miejscem w Krakowie dla upra
wiania zajęć sportowych były Błonia, gdzie najczęściej grywano w ko- 
metkę. Dziennikarze polecali w związku z tym tworzenie boisk osied
lowych w czynie społecznym, organizowanym przez komitety bloko
we i osiedlowe. A że organizacje te nie były aktywne, starano się 
Zachęcać ich członków do działania, obiecując „przedstawianie na 
lamach prasowych"44.

Pewną alternatywą dla podwórek była -  formalnie zakazana pub
liczna, lecz nie państwowa -  oferta organizacji czasu pozaszkolnego 
dzieci i młodzieży w parafiach (z powodu braku badań podstawowych 
Jej realny zasięg jest trudno ocenić). W 1949 r. po wydaniu przez 
Władze dekretu o zmianie przepisów dotyczących stowarzyszeń i na
kazu ich ponownej rejestracji Episkopat zawiesił na czas nieokreślony 
działanie stowarzyszeń katolickich, w tym organizacji działających 
W środowiskach dzieci i młodzieży. Kiedy nastąpił czas odwilży po
litycznej, niebawem w sprawozdaniu partyjnym doniesiono o „maso

41 K. Trześniowski, Wychowanie fizyczne w ogródkach jordanowskich, Warszawa
*954, s. 4, wyróżnienie -  B.K.

42 Michał Zajda, relacja ustna, 2003.
M. Śnieżyński, Działalność opiekuńczo-wychowawcza w osiedlu, Warszawa 1981,

s* 35-38.
44 Dlaczego chłopcy nie mają gdzie grać w piłkę, „Gazeta Krakowska" 1971, nr 90, s. 8.



wej reaktywacji organizacji kościelnych pod płaszczykiem luźnych 
grup wokół parafii", na przykład sodalicje funkcjonowały jako „Koła 
Ministrantów" (w Płaszowie i Dębnikach grupowały one około 300 
chłopców) oraz „Biel", która przeznaczona była dla dziewcząt. Orato
ria, tworzone najaktywniej w parafiach salezjańskich i karmelitów 
bosych, oferowały dzieciom możliwość spędzania czasu na strzelaniu 
z wiatrówek, grach świetlicowych i w drużynach sportowych. Najbar
dziej niebezpieczne, zdaniem autorów sprawozdania, były obozy i wy
cieczki organizowane w parafiach, a także cotygodniowe projekcje 
filmów i zabawy. Do Kościoła zbliżyli się ponownie harcerze, biorąc 
udział w uroczystościach kościelnych, uczestnicząc w mszach w dniu 
świętego Jerzego i wspólnych spotkaniach opłatkowych45. Zadaniem, 
jak zauważano, specjalnie wyszkolonych w tym kierunku księży mia
ło być „zdystansowanie działalności harcerskiej" oraz profilaktyka 
w walce z chuligaństwem i alkoholizmem wśród młodzieży46. Do 
form organizacji czasu pozaszkolnego dzieci i młodzieży należy zali
czyć ponadto chóry i rozmaite zespoły teatralne, które wystawiały 
w kościołach i domach parafialnych „dramaty hagiograficzne"47.

Na podwórku, ulicy i chodniku

Roch Sulima podkreśla, że ludzie młodzi (zwłaszcza uczniowie 
szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym) obok ludzi sta
rych wyznaczają istotne parametry lokalności i ustalają dyskretną 
siatkę znaczeń w przestrzeni miejskiej:

Można mówić o swoistej rytualizacji przestrzeni lokalnej związanej z tymi 
dwiema grupami wiekowymi48.

W wypadku Krakowa bardzo wyraźnie widać tworzenie się emo
cjonalnego związku dziecka z najbliższym otoczeniem. Związek ten

45 APK, KW PZPR 552, Sprawozdanie dotyczące kleru w województwie krakowskim 
za lata 1959-1959, k. 24-25.

46 APK, MRN 178, Informacja z działalności kleru na terenie m. Krakowa za okres 
od 1956 -1959  (ściśle poufne), k. 125-127.

47 APK, KW PZPR 1410, Wydział Kultury, Nauki i Oświaty, Informacja o aktualnych 
problemach laicyzacji życia społecznego w województwie krakowskim w latach 1959-160, 
k. 33.

48 R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000, s. 63.
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miał długą tradycję, wzmocnioną w latach okupacji i kontynuowaną 
przez bliskie stosunki sąsiedzkie, które były zwykle pierwszym śro
dowiskiem koleżeńskim i przyjacielskim. Był on dodatkowo umac
niany przez tradycję rodzinną obchodzenia świąt związanych z okreś
lonymi dzielnicami Krakowa. Chodzi tutaj o Rękawkę dla miesz
kańców Podgórza i Emaus dla Krowodrzy oraz Śródmieścia, święta 
tym bardziej ważne i łubiane, że z ich okazji otrzymywało się prezent, 
a takich okazji w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie było wie
le -  jedynie Gwiazdka, mikołajki i imieniny, wyjątkowo, także pierw
sze lub drugie urodziny. Związek z podwórkiem wzmacniał dodatko
wo fakt, że długo, bo do połowy lat sześćdziesiątych, środowisko 
sąsiedzkie dublowało się ze środowiskiem podwórkowym, ponieważ 
szkoła podstawowa funkcjonowała w jego najbliższym otoczeniu.

Podwórka krakowskie były tak różnorodne jak miejska i podmiej
ska tkanka Krakowa. W sferze podmiejskiej był to najczęściej rodzaj 
otoczonych płotem ogródków. W obrębie Alei Trzech Wieszczów i cen
trum Podgórza dominowały podwórka zamknięte, tzw. studnie, z wej
ściem:

[...] przed oknem dozorczyni, która nie zawsze mile widziała mrowie dzie
ja m i z okolicznych kamienic49.

Rozwój osiedli mieszkaniowych przyniósł dominację podwórek 
osiedlowych. Ich ogromny rozwój w latach sześćdziesiątych szedł 
chronologicznie w parze ze schyłkiem „złotej ery" podwórek zamk
niętych, które bądź to popadały w ruinę, bądź też w późniejszym 
czasie, szczególnie w obrębie Plant, były odnawiane, co łączyło się 
z całkowitą zmianą ich lokatorów. Istotne zmiany przyniosło także 
Pojawienie się coraz większej liczby samochodów, co z kolei owoco
wało nieodwracalnym przekształceniem podwórkowej przestrzeni.

Podwórko kamieniczne tworzyło swoistą całość, „świat odrębny", 
uie tylko ze względu na charakter urbanistyczny tego typu zabudowy, 
ale również cały repertuar specyficznych zapachów i dźwięków:

Słychać było [...] odgłosy z mieszkań -  mycia naczyń, prania na blaszanych 
tarkach, szycia, krzyki i rozmowy sąsiadek z okna do okna [...]50.

4; L. Lupa, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 19 listopada 2001.
50 Z. Grzywacz, Mój pierwszy kolor i zapach, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakow- 

skie, 10-11 listopada 2001, s. 5



[...] pokrzykiwania specjalistów do ostrzenia, drutowania i zbierania starych 
szmat, [którzy] wyśpiewywali [...] różne melodie i rytmy, odgłosy stolarzy oraz 
dźwięki fortepianów51.

[...] czy wreszcie płynące z otwartych okien sprawozdania z Wyścigu Po
koju52.

Dobrze znane dźwięki i zapachy, które z zasady rozszerzają i wzbogacają 
przestrzeń wizualną53.

Wzmacniały one poczucie bezpieczeństwa,' jakie dawało dziecku 
podwórko, bezpieczeństwa wygodnego, bo babcie czy rodzice, mimo 
że przebywali w mieszkaniu, którego okna często wychodziły na pod
wórko, faktycznie w świecie podwórka byli nieobecni. Pojawiali się, 
gdy nadchodziła pora obiadu czy odrabiania lekcji.

Podwórko miało swoje umowne miejsca o określonych znacze
niach: od przestrzeni zakazanych, na przykład wypielęgnowanego 
ogródka dozorczyni, po jednocześnie fascynujące i budzące odrazę 
śmietniki oraz wspólne toalety. Zwykle znajdowało się na nim przy
najmniej jedno miejsce budzące ciekawość i strach. Najczęściej były 
to piwnice i strychy, ale nie zawsze. Mógł to być równie dobrze 
„przyklejony do muru, warsztat elektryczny":

Było to tajemnicze miejsce, oświetlone cały dzień słabym światłem gołej 
żarówki [...]. Nie muszę dodawać, że nigdy nie odważyłam się wejść do środka 
tego niesamowitego miejsca, przypominającego trochę malownicze meliny ze 
Złego Tyrmanda54.

Ośrodek podwórkowego świata stanowił jednak niezmiennie trze
pak, gdzie najczęściej gromadziły się dziewczynki i „robiły karko
łomne ewolucje"55. Było to jednocześnie umowne centrum przestrze
ni podwórkowej, gdzie dzieci stawiały się na spotkania, skąd rozpo
czynały się podwórkowe gry w chowanego itp.

51 J. Bocheńska, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 23 listopada 2001
52 W. Śniegowski, Mój dobry nauczyciel Wawel, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakow

skie, 4 grudnia 2001, s. 7.
r

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Mora wińska, Warszawa 1987, s. 87.
54 M. Trzaska, Magiczny świat przeszłości..., s. 7
55 L. Lupa, Muszą się tam znowu przejść, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 

19 stycznia 2001, s. 10.
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Możliwość wniknięcia w środowisko krakowskich dzielnic i ich 
Podwórek dawała znajomość zabaw grupowych56. Dla chłopców pod
wórko było jednocześnie boiskiem i polem bitewnym, gdzie wojowało 
się na proce czy groch oraz straszyło sąsiadów wybuchającymi z hu
kiem „bombkami atomowymi"57. W pierwszym dwudziestoleciu po
wojennym nadal bardzo popularne były tradycyjne gry w zośkę i cym
bergaja58, które nie wymagały specjalnych nakładów finansowych, ale 
2 wolna wypierały je rozmaite odmiany gry w piłkę, początkowo szma- 
cianą, następnie zamszową i skórzaną, bardzo wówczas drogą. We
dług zapisków Joanny Turek z 1950 r. drewniane krasnoludki na 
kółkach, trzymające w obcęgach napis „Plan 6-letni", poruszające się 
Podczas jazdy, kosztowały 479 złotych59, a piłka nożna zamszowa 
2-/5 tys., skórzana zaś 3,5 tys. złotych. Pragnienie posiadania tych 
zabawek przez dziecko była zapewne wprost proporcjonalne do ich 
ceny60. Dziewczęta przede wszystkim wybierały grę w klasy, a po
cząwszy od lat sześćdziesiątych także „w gumę"61 (moda ta będzie 
trwać niezmiennie do lat osiemdziesiątych). Wśród najmłodszych 
dziewczynek z różnych środowisk -  zarówno ze Śródmieścia, jak 
1 z Osiedla Willowego w latach pięćdziesiątych czy Wzgórz Krzesła- 
wickich na początku lat siedemdziesiątych -  ogromną popularnością 
cieszyły się tzw. szkiełka, które dawały pole do popisu wyobraźni, 
a jednocześnie stanowiły antidotum na szarość przestrzeni osiedli 
Mieszkaniowych i często zrujnowanych podwórek62.

Zabawki, mimo że pożądane, nie były konieczne dla dobrej za
bawy (kupne ograniczały się czasami do jednego pluszowego misia). 
//Zaczarowany świat podwórka" z trzepakiem w centrum, tajemnicze 
zakamarki i drzewa pozwalały na urządzanie przyjęć, na których ja
dało się stokrotki lub bez podane na liściu kapusty, a do urządzenia 
balu wystarczały wianki, korale z kasztanów i berło z rabarbaru63.

56 A. Kozioł, Smakowanie..., s. 28.
57 „Gazeta Krakowska" 1949, nr 16.
58

A. Kozioł Smakowanie..., s. 29
59 Warto pamiętać, że władze wprowadziły w 1947 r. monopol na produkcję zabawek.

J. Turak, Zapiski: prezenty dawane (1950), rękopis, kolekcja prywatna.
Ewa Adamek, relacja ustna, 2001.

, B. Biedrońska-Słota, Świat kołysany do taktów, „Gazeta Wyborcza", wydanie kra- 
°Wskie, 9 listopada 2001, s. 10; B. Woźniak, Zaczarowane ogrody, „Gazeta Wyborcza", 

Wydanie krakowskie, 31 grudnia 2000-1 stycznia 2001, s. 16.
B. Krzeszowiak, Czas nieokiełznanej, cudownej wyobraźni, „Gazeta Wyborcza", 

Wydanie krakowskie, 15 listopada 2001, s. 9.
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Zabawki, szczególnie nowe pojawiające się na rynku, były tak dużą 
atrakcją, że zajmowała się nimi prasa, na przykład w 1956 r. zau
ważono, że w sprzedaży znalazła się nowość -  dwa samochody o na
pędzie elektrycznym poruszające się po torze (zabawka ta była zresztą 
bardzo droga)64.

Podwórko krakowskie, czy to w centrum miasta, czy na przed
mieściach, było miejscem zdarzeń, które dla dziecka stanowiły ogrom
ną atrakcję. Od drugiej połowy lat czterdziestych pojawiały się też na 
nim różne, nie mniej atrakcyjne postacie, a trwało to mniej więcej 
do lat sześćdziesiątych, chociaż wówczas uważano je już za postacie 
egzotyczne65. W związku z tym nie trzeba było opuszczać bezpiecznej 
prywatnej przystani podwórka czy najbliższej jego okolicy, by uczest
niczyć w koncercie lub przedstawieniu cyrkowym wędrownych arty
stów, których nagradzano, rzucając z okien drobne monety zawinięte 
w papierek:

[...] ktoś śpiewał walce, grali skrzypkowie, akordeoniści, fleciści, był mini- 
cyrk, żonglerzy, błaźni, czarodzieje, akrobaci, połykacze ognia, dziewczynka z gu
my, byli beznodzy i bezręcy żołnierze, śpiewali o czerwonych makach, wierzbach 
płaczących66.

Maria Hordyńska tak wspomina dzieciństwo na ulicy Orzesz
kowej :

Małe święta naszego podwórka wyczarowywali wędrowni grajkowie [...]. 
Podświadomie oczekiwaliśmy na nich wszyscy. Grali na harmonii, skrzypcach, 
harmonijce ustnej. Grali pięknie, a jeśli nawet nie były to dźwięki zbyt wyrafino
wane, to serdeczne. Z okien żarliwie rzucaliśmy owinięte w papier pieniążki. 
Muzycy dziękowali uśmiechem, skinieniem głowy [...] ważne były też podwórko
we odwiedziny lutownika. Garnki wędrowały z piętra na podwórko. To była 
prawdziwa praca. My, dzieci, zerkaliśmy ciekawie na wszystkie czynności, które 
wykonywał lutownik, siedząc na pożyczonym od mieszkańca kamienicy krześle 
[...]. Innym akcentem dodającym kolorytu naszej dzielnicy byli wieśniacy, wo
łając : „drzeo w kółkach, drzeoo!". Sprzedawali pocięte drewienka spięte drutem 
lub metalowymi obręczami67.

64 „Echo Krakowa" 1956, nr 34, s. 5.
65 M. Trzaska, Magiczny świat...
66 Z. Grzywacz, Mój pierwszy...
67 M. Hordyńska, Drzewa, których już nie ma, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakow

skie, 19-20 stycznia 2002, s. 6.
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Krótko po wojnie podwórkową rzeczywistość Kazimierza i Pod
górza uatrakcyjniali także Cyganie i ich objazdowe karuzele:

Tuż przy kościele oo. paulinów na Skałce mieliśmy nasze inne, radosne 
„podwórko". Tu latem przyjeżdżali Cyganie z taborem. Zatrzymywali się nad 
Wisłą i oferowali swoje rozmaitości. Jedną z nich była naturalnie karuzela, a na 
niej koniki, tramwaj (ulubiony przez dzieci), autka i ławeczki. W centrum ka
ruzeli siedział Cygan w zielonej, błyszczącej bluzie. Często grał na harmonii, co 
jeszcze bardziej przyciągało rodziców i ich pociechy. Karuzela była oblegana. Pęd 
nadawali jej chłopcy z Kazimierza. Wynajęci za grosze, popychali drewnianą 
podstawę karuzeli, która nam wydawała się bajecznie piękna. Jakaś artystka 
Cyganka wyhaftowała jej zwieńczenie koralikami i obszyła frędzelkami. W miarę 
coraz szybszych obrotów korale odrywały się i rozsypywały dookoła. To było 
nasze, dziewczynek, „szczęście". Wypatrywałyśmy ich w trawie i zbierałyśmy 
2 wielką radością68.

Do atrakcji dziecięcej codzienności pamiętnikarze zaliczali rów
nież procesje, pochody i inne wydarzenia o podobnym charakterze, 
które miały miejsce w pobliżu podwórek i były najczęściej charak
terystyczne dla danego obszaru Krakowa:

Bardzo lubiłem chodzić oglądać pogrzeby na Salwator, rzadko to było, raz na 
trzy miesiące, ale jakie to były pogrzeby ....z czarną karocą, panami wystrojonymi 
Paradnie w kapelusze i z halabardami69

wspomina Mieczysław Czapnik, który dzieciństwo spędził w wiej
skim domu na ulicy Przegon w dzielnicy Zwierzyniec. Pogrzeby z orkie
strą, na przykład kolejową, przyciągały także dzieci mieszkające w cen
trum miasta, podobnie jak przemarsze żołnierzy idących do kina, 
którym czasami towarzyszyła orkiestra wojskowa70. Równie intere
sujące były dla dzieci pochody pierwszomajowe w czasach ich naj
większej świetności:

[...] 1 Maja, z okna naszego mieszkania można było oglądać rytualnie i z wiel
ką pompą organizowany pochód. Rodzice byli niezadowoleni, zwłaszcza gdy 
w ramach dekoracji budynku zasłaniano nam okno czerwoną flagą, idącą z trze
ciego piętra aż na parter, ale dla mnie i dla brata zawsze była to jakaś atrakcja 
1 Urozmaicenie codzienności. Szczególnie we wczesnych latach sześćdziesiątych,

68 r-pi amze.
69 Mieczysław Czapnik, relacja osobista, 2003.
70 L. Lupa, Muszą się tam znowu....
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gdy pochody były niezwykle barwne, maszerowali górnicy i hutnicy w uroczy
stych strojach, harcerze i sportowcy. Pamiętam, że raz na czele załogi ZPC 
„Wawel" jechał na ruchomej platformie piernikowy domek z Jasiem, Małgosią 
i Babą Jagą. Najbardziej podobały się nam wielkie kukły kanclerza Adenauera 
i prezydenta Nbcona71.

Często, szczególnie w ówczesnych podmiejskich rejonach Krako
wa, podwórko rozciągało się na podwórka okoliczne i ogrody: Bo
taniczny, Strzelców czy Freggego we wschodniej części miasta, oraz 
okolice Wisły czy Rudawy w rejonie Pogórza czy Zwierzyńca:

Za domem rozciągał się ogród oddzielony murem od tak zwanych ogrodów 
Lubomirskich. Przed wojną należały one do instytutu dla chłopców, wzniesionego 
przez Fundację Lubomirskich. Po wojnie w ogrodach urządzało sobie strzelania 
i musztrę wojsko. Cały teren pocięto okopami, a gdzieniegdzie umieszczono 
tarcze strzelnicze. Oczywiście nam, dzieciom nie wolno było przełazić przez mur. 
Zwłaszcza gdy trwały ćwiczenia. Chłopcom z okolicy to nie przeszkadzało, by 
wybierać się „na grandę" na jabłka, gruszki, mira belki72.

[...] bawiliśmy się w ogrodzie Freggego, który kolorem roślin wyróżniał się 
od szarości ulic, drugim takim miejscem był Ogród Botaniczny, zapędzaliśmy się 
tam, by np. zobaczyć lądujący przy Kopernika helikopter73.

Szukając miejsca do zabaw, trafiłem do ogrodu przy ulicy Kopernika, nale
żącego do klasztoru jezuitów, ale zabranego w tym czasie przez władze wraz 
z częścią budynku konwiktu na klinikę stomatologiczną74.

Tereny te zwykle były uważane przez dzieci za dużo bardziej 
atrakcyjne niż podwórka przydomowe, również z powodu utożsamia
nej z nimi całkowitej wolności, czasami tak atrakcyjne, że zniechę
cały do uczestniczenia w koloniach czy wczasach za miastem:

Ja nie lubiłem jeździć na wakacje [...]. Ja mam być pod rygorem, o tej wstać, 
o tej śniadanie, w południe obiad i podwieczorek? [...] na komendę wszystko? Ja 
mam być wolny, godzina 9, to ja już byłem na Rudawie, tata szedł do pracy, 
mama na zakupy, slipki tylko, ha! Jak byłem większy, tośmy brali chorągiewki, 
jak były czerwone, tośmy robili z tego slipki, a jak nie, to się szło do składnicy

71 M. Trzaska, Magiczny świat...
M. Stachowicz, Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 8-9 lis

topada 2001, s. 6.
73 L. Lupa, Muszą się tam znowu ...
74 R. Dzieszyński, Nasze małe San Marino, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 

28 grudnia 2001, s. 16.
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harcerskiej i były chusty [...] [i] sami sobie szyliśmy slipy. Brało się dwa trójkąty, 
zszywało się dwoma bokami, a na trzecim -  tasiemki, no bo jak się rozebrać, jak 
się wykąpałem, spodnie ubrać? Wstyd [...]. Matka kolegi miała maszynę do 
szycia, tośmy u niego to robili. A smarowanie to albo ropą, przelało się ropę przez 
watę i później się tym smarowało, albo tran, ale się śmierdziało rybami. Wannę 
to mieliśmy od tamy do tamy na Rudawie, od maja do października75.

Szczęśliwcy mieszkający w domkach jednorodzinnych w peryfe
ryjnych dzielnicach miasta mieli do dyspozycji ogród lub sad:

[...] mieliśmy hamaki i tam się bawiliśmy. Tam jest ogrodzona łąka i sad [...]. 
Miałem koleżankę z naprzeciwka, córkę też jakichś lekarzy. Jak ja byłem mały, 
fikałem sześć czy siedem lat, to właśnie zaczęły się budować domy [...], budo
wałem wtedy mój własny domek w ogródku76.

Prywatnych dziecięcych obszarów było w Krakowie sporo, może 
Właśnie dlatego przemieszczanie się dzieci poza ich granice było dosyć 
°graniczone. Dziecko było przypisane długo do danego obszaru mia
sta, czuło z nim bliski związek, bardzo wyraźny we wspomnieniach. 
Każde wyjście poza obręb oswojonej miejskiej przestrzeni zyskiwało 
Więc miano wyprawy, na przykład droga z ulicy Czarnowiejskiej na 
Plac na Groblach na lekcje fortepianu czy „dalekie" codzienne wę
drówki z Placu na Stawach do szkoły na Kazimierzu.

Po zakończeniu wojny do odwiedzania terenów oddalonych od 
bezpiecznych podwórek i ulic zachęcała ciekawość obejrzenia pozo
stałości frontu. Bogusław Radwański, ukrywający się pod pseudo
nimem Piotr Mniejszy, wspomina jedną z takich wypraw, którą jako 
Jedenastolatek zorganizował wraz z kolegami ze świetlicy przy ulicy 
Kanoniczej do Bronowie:

lednego dnia wszyscy ochoczo pojechali tramwajem do tego miejsca, gdzie 
teżał rozbity samolot, rozbite samochody i było dużo pocisków armatnich i in
nych. W  pociskach średniego kalibru był proch w jedwabnych woreczkach, z kul 
^rabinowych wysypywaliśmy drobny proch granulowany. Koledzy, którzy wiele 
razy wyciągali laseczki prochu z dużych pocisków armatnich, podnosili jeden 
P°cisk i uderzali nim w wielką gilzę z pociskiem, który po kilku uderzeniach 
°ddzielał się od gilzy wypełnionej laseczkami prochu [...]. Gdy szczęśliwie wró
ciliśmy żywi z tej wyprawy, zobaczyliśmy, że w kinie „Warszawa" wyświedają

7:3 Mieczysław Czapnik, relacja osobista, 2003. 
Jurand Drop, relacja ustna, 2002.
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dobry film, więc postanowiliśmy, że część naszego prochu damy bileterowi, żeby 
wpuścił nas do kina, bo nie mieliśmy pieniędzy na bilet77.

We wspomnieniach krakowski świat dziecięcych zabaw podwór
kowych nabiera znaczenia wręcz przestrzeni magicznej, co jest za
pewne wzmacniane przekonaniem o jego bezpowrotnej utracie. Szko
ła jest tam nieobecna, chyba że jej wyjątkowość skłania pamiętni- 
karza do poświęcenia jej kilku słów, na przykład restrykcyjność („szko
ła milicyjna") lub zamknięcie („szkoła-klosz").

Przeciwieństwem zamkniętych podwórek kamienicznych były pod
wórka nowych osiedli mieszkaniowych, gdzie najczęściej „był tylko 
trawnik, żadnych innych specjalnych zabaw, trzepak pod lasem ..."78. 
Odróżniało je przede wszystkim całkowite otwarcie na świat zewnętrz
ny. Stąd często dzieci zamiast iść „na podwórko", szły „na ulicę" lub 
„na chodnik". Elementem łączącym jednak doświadczenia dzieci spę
dzających czas na podwórkach kamienicznych i osiedlowych była 
wyobraźnia, która pozwalała na przystosowywanie do własnych po
trzeb zastanej przestrzeni.

Terenem dziecięcych zabaw mogły być też pobliskie laski czy 
zagajniki. Ewa Adamek mieszkała jako dziecko (w latach sześćdzie
siątych) w nowym trzypiętrowym bloku na osiedlu Wzgórza Krze- 
sławickie, gdzie prawie wszyscy mieszkańcy pracowali w hucie i byli 
raczej w wieku jej rodziców:

[...] stąd miałam wielu rówieśników i rówieśniczek. Chodziliśmy do po
bliskiego lasku i tam się bawiliśmy... Ja chodziłam po drzewach i płotach z chło
pakami, rozrywałam spodnie na płocie ogródka jordanowskiego, bo nie chciało 
nam się chodzić dookoła do bramki. Bawiliśmy się, paląc ogniska i piekąc ziem
niaki, dotąd pamiętam smak często niedopieczonych ziemniaków7 .

Urozmaiceniem dziecięcych zabaw na podwórkach krakowskich 
osiedli, których otoczenie porządkowano czasami po upływie ponad 
dziesięciu lat od zakończeniu budowy, były cegły, żelazo i deski, które 
pozostawiali budowniczy:

Budują z nich domy, huśtają się na kawałkach drewna, przerzuconych przez 
stosy gruzu, łażą jak koty po murach i rusztowaniach, rozpalają ogniska nieraz

77 P. Mniejszy (B.J. Radwański), Pod Wawelem rok 1947, Pruszków 1999, s. 21.
y o

Ewa Adamek, relacja ustna, 2001.
79 Tamże.
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obok worków po cemencie, czepiają się jadących ciężarówek i wywrotek. Są 
uHiorusane, brudne i puszczone samopas .

Tę notatkę z 1956 r. dotyczącą osiedli nowohuckich można rów
nie dobrze odnieść do przestrzeni dziecięcej osiedli lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych, których czas budowy wynosił dziesięć, 
Piętnaście lat, i gdzie dopiero po zasiedleniu mieszkań realizowano 
tzw. usługi podstawowe, co wiązało się czasami z kilkakrotnym prze
kopywaniem zamieszkanych części osiedla (jak na Azorach, Dąbiu 
czy Olszy). Wciąż ponawiano prośby o ogródki jordanowskie, następ
nie po prostu o place zabaw81.

Jeżeli plac zabaw nawet istniał, jak na Osiedlu Nowo grzegórzecka, 
to niekonserwowany i źle użytkowany szybko ulegał dewastacji, a nie- 
pielęgnowane trawniki w błyskawicznym tempie zamieniały się w pla
ce pełne kurzu (fakt dewastacji nie może dziwić, skoro zagęszczenie 
°siedla sięgało 1190 osób na hektar)82. Zresztą tzw. tereny miękkie 
ftie były normą, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc osiedlowych zabaw. 
Najczęściej takie, niewielkie, miejsce wyłożone było betonowymi płyt
kami, a wejścia na trawnik strzegły tabliczki z zakazem „Nie dep
tać!". Ich wystrój ograniczał się do kilku huśtawek, drabinek i pias
kownicy. Lekceważenie norm obowiązujących przy budowie placów 
zabaw i całych osiedli powodowało, odnotowywane w raportach mili
cyjnych drugiej połowy lat siedemdziesiątych, tragiczne wypadki, cza
sami nawet zakończone śmiercią dziecka; ich przyczyną były prze
wracające się huśtawki i metalowe części wyposażenia placyków83. 
Osiedla krakowskie były także niebezpieczne ze względu na przeci
nanie ich przelotowymi trasami, jak to miało miejsce w wypadku 
°siedla Dąbie.

domowa przestrzeń prywatna dziecka

Przez cały okres PRL można obserwować rozpowszechnianie się 
Przekonania o konieczności posiadania przez dziecko wyróżnionej

80
APK, DRN NH 703/10.81
10 tysięcy dzieci w Nowej Hucie nie może się bawić na ulicach, lecz musi otrzymać

°grody jordanowskie, zob.: „Gazeta Krakowska" 15-16.05.1955.
82 B. Bartkowicz, Wypoczynek codzienny mieszkańców nowych osiedli na przykładzie 

Takowa, Warszawa 1974.
83

APK, Prokuratura Krakowska, Biuletyny Dzienne Milicji, 1974, 1978.
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i dostosowanej do jego potrzeb przestrzeni w obrębie mieszkania. Prze
konanie to było propagowane już w dwudziestoleciu międzywojen
nym w pismach poświęconych wzorcom nowoczesnego macierzyń
stwa, w których zalecano przeznaczenie dla dziecka osobnego prze
stronnego i słonecznego pokoju, pomalowanego na jasny, ciepły ko
lor, a następnie wyposażenie go w specjalne, bo ułatwiające utrzyma
nie w czystości, meble pomalowane olejną farbą. W wypadku trud
nych warunków mieszkaniowych zalecano, by dziecko miało przy
najmniej swój własny kąt. Już wówczas potępiane było, głównie ze 
względów higienicznych, sypianie na jednym łóżku wspólnie z ro
dzicami lub rodzeństwem84.

Szczegółowe zalecenia z okresu międzywojennego stawały się 
w okresie PRL powoli normą życia społecznego w mieście, od której 
odstępstwa były w latach siedemdziesiątych krytykowane jako nie
zgodne ze zdrowym rozsądkiem i dobrem dziecka. Artykuły zamiesz
czane w specjalistycznej prasie miały charakter nie zachęty do stoso
wania rad i wskazówek, lecz alarmu, a informacje o braku pokoju 
dziecięcego oraz sypianiu przez dzieci „po dwoje lub troje na jednym 
posłaniu lub razem z dorosłymi w małżeńskim łożu" były potępie
niem swoistej anomalii85. Konieczność wyodrębnienia przestrzeni dla 
dziecka była uzasadniana nie tylko względami higienicznymi, jak to 
miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Podkreślano tak
że negatywny wpływ wspólnej sypialni na rozwój psychofizyczny 
dziecka. Jak pisano w 1970 r. w popularnym podręczniku urządzania 
mieszkań, odrębny pokój, a nawet kącik, „będący nadal wielką rzad
kością w Polsce", jest także istotny, ponieważ uczy systematyczności 
i porządku, rozwija gust i wyobraźnię dziecka86.

To przekonanie było najprawdopodobniej rozpowszechnione już 
w przedwojennym Krakowie wśród inteligencji i mieszczaństwa, cze
go świadectwem jest chęć powrotu po wojnie do wyodrębnienia osob
nej sfery dziecka w mieszkaniu w miarę możliwości, jakie dawała 
polityka kwaterunkowa. Roma Ligocka, wspominając trudną sytuację 
powojenną i ciasnotę pierwszego powojennego mieszkania, przypo

84 K. Sierakowska, Matka i dziecko w życiu codziennym rodziny inteligenckiej w Pol
sce międzywojennej -  wzorce stare i nowe, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego..-, 
s. 108.

85 B. Pomorski, Dziecko w domu, „Domy Spółdzielcze" 1963, R. 34, nr 6, s. 12-13.
o /

J. Szymański, Książka o mieszkaniu, Warszawa 1970, s. 121.



mina, że początkowo spała z rodzicami, ale gdy matka zdobyła nowe, 
chociaż ciemne mieszkanie, dziewczynka natychmiast otrzymała włas
ne łóżko:

Mama wyremontowała mieszkanie tak pięknie, jak się tylko dało. Śpię 
w dużym pokoju, na własnym tapczanie. Stoi tu też biurko dla mnie i szafka na 
książki. W kącie jest wielki piec kaflowy. Mama śpi na kanapie w kuchni87.

Posiadanie odrębnej przestrzeni przez każdego z członków rodzi
ny było także naturalne wśród przybywających do Krakowa ziemian. 
^  zbeletryzowanej historii rodziny Rościszewskich, zatytułowanej 
Rodzina Rozstańskich, autorka sporo miejsca poświęca rytuałowi po
działu przestrzeni mieszkania otrzymanego w 1945 r. w Krakowie. 
Ojciec wyznaczał „terytorium" każdemu z członków trzypokolenio- 
Wej rodziny dotąd zajmującej obszerny dworek. Bardzo wyraźna jest 
chęć zapewnienia każdemu z mieszkańców prywatnej przestrzeni, co 
dotyczyło także dzieci. Otrzymanie wspólnego pokoju przez dwóch 
starszych braci (gimnazjalistę i studenta) było przyjęte niechętnie. 
Istotną rolę odgrywał jednak nie wiek, lecz płeć dziecka. Najmłodsza 
dziewczynka otrzymała więc pomieszczenie osobne, chociaż tylko 
Wyodrębnione z kuchni za pomocą szafy88.

Stosowanie takich rozwiązań, czyli odgradzanie przestrzeni za 
Pomocą szaf, dykty czy kotar, które nadawały przestrzeni mieszkalnej 
specyficzny charakter tymczasowości, był dosyć popularny w małych 
rnieszkaniach, zwłaszcza gdy w rodzinie było dziecko. Świadczy to 
0 istnieniu ogromnej potrzeby oddzielenia przestrzeni sypialnej ro
dziców czy innych członków rodziny od sypialni dziecka. W związku 
2 przyjętym wzorcem spania dziecka małego z rodzicami proces wy- 
°drębniania przestrzeni dla syna lub córki następował jednak często 
stopniowo, wraz z ich dorastaniem, czasami otrzymywały tę prze
strzeń dopiero wtedy, gdy osiągnęły wiek licealny:

Gdy miałam 15 lub 14 lat, nastąpiła decyzja o rozgraniczeniu, najpierw 
°ddzielono mnie szafami [...], a gdy szłam do liceum, stanęła ścianka [...], ale 
drzwi w pokoju dorobiłam się dopiero, gdy miałam 17 lat, wcześniej była zasłon
ka* To cecha charakterystyczna mojej rodziny, tymczasowość, która nabiera cha- 
rakteru stanu stałego [...], ale w pokoju kształtowałam przestrzeń sobie sama89.

87
R. Ligocka, Dziewczynka..., s. 172.

88 J. Rościszewska, Rodzina Rozstańskich, Kraków 1999, s. 13.
Anna Gabryś, relacja ustna, 2002.
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Badania organizacji przestrzeni krakowskich rodzin mieszkają
cych w obrębie Starego Miasta potwierdzają ten trwały element stylu 
życia głównie wśród inteligencji, wśród pracowników umysłowych 
tak urzędników, jak i przedstawicieli wolnych zawodów Według mo
delu organizacji przestrzeni prywatnej w tych rodzinach, zajmujących 
jednopokojowe mieszkania, młodsze dziecko zwykle sypiało wraz 
z rodzicami lub z matką, ale dziecko w wieku przedszkolnym i szkol
nym miało już własne łóżko, które oddzielone było kotarą od pozo
stałej części pomieszczenia. Tam także organizowano dziecku miejsce 
do odrabiania lekcji. Starano się więc w pomysłowy sposób stworzyć 
strefę intymną, będącą namiastką drugiego pokoju90. Jeżeli miesz
kanie składało się z dwóch pokoi i kuchni, jeden pokój, tak jak opi
suje to Roma Ligocka, był przeznaczony dla dziecka, a rodzice spali 
w drugim. W mieszkaniu takim znajdowały się zwykle sprzęty prze
znaczone do pracy umysłowej (biurko i stolik)91.

Rola, jaką odgrywało podwórko w życiu krakowskiego dziecka, 
dowodziłaby jednak, że przestrzeń najbliższa miejsca zamieszkania 
rekompensowała częsty brak indywidualnego miejsca w domu ro
dzinnym, bywała więc swoistym przedłużeniem lub ekwiwalentem 
pokoju dziecinnego, na którego brak raczej nikt nie narzekał. Zbylut 
Grzywacz wspomina: „podwórko to były wielkie pokoje dziecinne, 
przedłużenie wielu mieszkań, rozległy balkon na parterze", gdzie nikt 
obcy nie miał wstępu, tylko mamy zakłócały zabawę, wołając do 
odrabiania lekcji czy na podwieczorek92.

Tradycyjne zwyczaje rządzące organizacją przestrzeni domowej 
w krakowskich rodzinach robotniczych nie przewidywały zresztą dzie
cinnego pokoju. Anna Rębowska-Sowina jako modelową opisuje sy
tuację takiej rodziny w połowie lat sześćdziesiątych, do której dyspo
zycji był duży pokój i kuchnia. Cały czas w ciągu dnia spędzała ona 
w kuchni, duży pokój był w zasadzie zarezerwowany dla ojca-tak- 
sówkarza, który odsypiał nocną pracę, w dzień powszedni dzieci prze
kraczały jego progi jedynie po to, by odrobić zadanie domowe. Prze
strzeni do zabawy i nauki dla dziecka nie wydzielono93. W tego typu

90 A. Rębowska-Sowina, K.Z. Sowa, Dzielnica stare Miasto w Krakowie. Warunki 
i organizacja życia w starych budynkach, Warszawa 1971, s. 52.

91 Tamże, s. 54-55.
92 Z. Grzywacz, Mój pierwszy...

A. Rębowska-Sowina, K.Z. Sowa, Dńelnica stare Miasto w Krakowie..., s. 48.
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rodzinach dzieci spały z rodzicami w jednej izbie, nie było jednak 
Jednolitego podejścia do samodzielnego spania dziecka. Zdarzało się, 
2e gdy dzieci było troje, każde miało swoje miejsce do spania (w tym 
na przykład na rozkładanym fotelu), ale zdarzało się też, że gdy 
W podobnej sytuacji mieszkaniowej było dwoje dzieci i rodzice, to 
Mieli oni tylko łóżko wspólne.

Podobna była sytuacja dziecka w mieszkaniach nowohuckich. Re
nata Siemieńska informuje szczegółowo o wszystkich kompletach, 
którymi mebluje się mieszkania w Nowej Hucie, ale nie wspomina 
0 meblach przeznaczonych dla dzieci, dodaje także:

Ilość łóżeczek dziecięcych jest zaskakująco mała z porównaniu ze znaczną 
hczbą rodzin posiadających dzieci poniżej 10 lat. Liczba miejsc do spania jest 
2 zasady mniejsza niż liczba domowników.

[...] Podkreślić trzeba, że wraz z wiekiem i długością pobytu w Nowej Hucie 
Mniejsza się na ogół ilość osób przypadających na jedno łóżko, częściej też 
zdarzają się wypadki wydzielania osobnych miejsc do nauki i odrabiania lekcji. 
Jednakże ogólna liczba rodzin, w których każdy z domowników posiada własne 
°żko, jest stosunkowo niska (44,5 proc.). Bardzo często dzieci sypiają z którymś 

2 rodziców lub razem. Wydaje się jednak, że przyczyny należy upatrywać raczej 
w Przyzwyczajeniach wyniesionych ze środowiska wiejskiego, gdzie spanie dwu 
a nawet trzech pokoleń w jednej izbie, na znacznie mniejszej ilości łóżek, niżby 
to 'wynikało z ilości osób, jest do dzisiaj zjawiskiem stosunkowo powszechnie
lstniejącym94.

Fakt niedostrzegania potrzeby wyodrębnienia dziecięcej przestrze- 
M jest więc w tym wypadku efektem środowiskowego obyczaju ciąg- 
lego przebywania w rodzinnej wspólnocie oraz preferowania podziału 
Mieszkania na kuchnię, stołowy i sypialnię. Podobnie jak w miesz
kaniach rodzin nowohuckich, w centrum cała rodzina (od czterech 
d° siedmiu osób) kładła się spać w jednym pokoju, który w dzień był 
Zamknięty. Ten układ był najczęstszy wśród badanych rodzin, dopiero 
Pojawienie się telewizora nieco zmieniło sytuację.

Jednocześnie socjolodzy zauważali nową tendencję. Renata Sie- 
Mieńska na przykład cytuje wypowiedzi, które będą zapowiedzią zmia
ny myślenia o dziecięcej przestrzeni:

9 4

R. Siemieńska, Nowe życie..., s. 270. Oficjalne publikacje, także propagandowe, 
^zm iennie potępiały taką sytuację. Por. m.in.: Dziecko w domu i w szkole. Pogadanki 
rQdiowe, pod red. I. Chmieleńskiej, Warszawa 1955.



[...] nowe meble trzeba kupić, bo córki dorastają [...].
My to już nie potrzebujemy [nowych mebli), ale chyba trzeba by modne dla 

dzieci [...].
Tendencją zupełnie nową w stosunku do poprzednich zwyczajów jest 

wydzielenie osobnych miejsc czy pomieszczeń dla dzieci. Fakt ten, jak też dąż
ność do stworzenia odpowiednich warunków do nauki, jest zjawiskiem stosunko
wo często występującym. Konieczność istnienia specjalnego, wyraźnie określo
nego miejsca przeznaczonego do nauki jest uznawana przez znaczną część ro
dziców, chociaż rzeczywiste warunki, w których uczą się dzieci, budzą wiele 
zastrzeżeń. Rzadko kiedy mają własny stolik lub biurko, przeważnie jest to 
miejsce przy stole (okrągłym) w jadalni lub kuchni95.

Przytoczone cytaty pokazują wyraźnie, że jedną z przyczyn za
interesowania indywidualnymi potrzebami dziecka było pojawienie 
się w sklepach mebli dziecięcych. Były one jednak wówczas ogromną 
rzadkością, w związku z czym dziecko zwykle i tak kucało na „nor
malnym krześle" przy „normalnym stole", a meble dla dzieci, na 
przykład kolorowe foteliki, pełniące po odpowiednim ustawieniu tak
że rolę samochodu czy huśtawki, mogły być podziwiane jedynie pod
czas targów wzornictwa, jedynym zaś „dziecięcym" sprzętem na mia
rę był taboret.

Pod tym względem lata siedemdziesiąte przyniosły zdecydowane 
zmiany, a że pojawieniu się segmentów dziecięcych towarzyszyło 
zwiększenie normatywów mieszkaniowych, upowszechnienie oddzie
lenia przestrzeni dziecięcej od przestrzeni dorosłych członków ro
dziny następowało dużo szybciej. Rodzice poszukiwali produkowa
nych na większą skalę tzw. półko-tapczanów, biurek i dziecięcych 
segmentów przystosowanych do niewielkiej przestrzeni pokoików 
dziecięcych (typu „Albena" czy „Bolek"). Badania socjologiczne z lat 
1972-1976  pokazywały, że o ile, jak podkreślałam w poprzednim 
podrozdziale, przestrzeń podwórkowa „marniała", o tyle polepszały 
się warunki życia dzieci w domu. W osiedlu Bronowice Północ, wznie
sionym w latach 1968-1972 , aż 56 proc. badanych dzieci miało włas
ny pokój (54 proc. miało jednego brata lub siostrę, 28 proc. to jedy
nacy, dwoje rodzeństwa miało 14 proc., troje - 3 ,1  proc.)96.

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że często nowego 
„ideału wychowawczego" nie udawało się wcielić w życie, niemniej

95 Tamże, s. 281, 284-286.
96 M. Śnieżyński, Dńałalność opiekuńczo-wychowawcza..., s. 35-38.
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jednak utrwalił się on w społecznej świadomości. Kolejnym krokiem 
na drodze ewolucji „dziecięcej przestrzeni prywatnej" będzie własny 
P°kój, którego zazdroszczono w latach osiemdziesiątych nielicznym 
szczęśliwcom (czego dowodzą na przykład listy przysyłane w 1981 r.

konkurs „Świata Młodych"97). Zjawisko to na gruncie krakowskim 
Wymaga jednak dodatkowych badań. W przeprowadzonych przeze 
mnie sondażowych badaniach kwestionariuszowych dotyczących dzie
ciństwa w grupie osób najmłodszych (25-35 lat), czyli tych, których 
dzieciństwo przypadło na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, na 
Pytanie o własny pokój twierdząco odpowiedziało 70 proc. ankieto
wanych, pozostałe wybrały odpowiedź „nie, nie posiadałem, przez 
Cały okres dzieliłem/am pokój z rodzeństwem". Jako własne sprzęty 
Wskazywano niezmiennie: łóżko (odrębne), stół (lub biurko) i szafę, 
°raz często także „własną biblioteczkę". Z kolei w grupie osób w wie
ku 35 -4 5  lat najczęściej wybierano odpowiedź: „dzieliłem/am pokój 
z rodzeństwem oraz rodzicami". Ze względu na niewielką liczbę osób 
(40), które do tej pory odpowiedziały na ankietę, w pozostałej części 
rozdziału nie powołuję się na zawarte w dane. Jej wyniki dotyczące 
°niawianej tu kwestii są jednak tak znaczące, że zdecydowałam się 
na ich zasygnalizowanie.

Przyczyn tak wyrazistej zmiany w świadomości społecznej nie 
można jednoznacznie określić. Nie nastąpiłaby zapewne bez udziału 
czynników materialnych, takich jak dostępność na rynku określonego 
//asortymentu" czy zmian normatywów mieszkaniowych. Nie bez 
Znaczenia była także malejąca dzietność rodzin. Ale godną głębszych 
badań i analizy rolę odegrały wzorce propagowane przez kulturę ma- 
SoW ą; przede wszystkim telewizję. Zapewne samo pojawienie się od
biornika powodowało, że dzieci więcej czasu zaczęły spędzać w domu, 
chociaż początkowo był to chyba jedyny zauważany przez współczes
nych pozytywny aspekt nowego domowego medium. Telewizja, a na- 
wet kino, już w latach siedemdziesiątych traktowana była nie tyle 
Jako tuba propagandowa, ile jako niebezpieczne źródło demoralizacji: 
//ten Bolek i Lolek to przecież szpetne draby, pasa na nich, a nie 
Pokazywać" -  skarżyli się rodzice ze środowisk podmiejskich Krako
wa98. Niebezpieczeństwo to dostrzegali jednak przede wszystkim przed-

97 K. Kosiński, Nastolatki’81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, War-
Szava 2002, s. 191-192.

98
K. Jagielska, Mój syn -  mój kłopot, „Dziennik Polski" 1975, nr 27, s. 3.
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stawiciełe inteligencji. Praktykowano zamykanie na klucz pokoju, 
w którym stał odbiornik, by syn czy córka nie marnowali czasu na 
głupstwa, lecz czytali i uczyli się".

Zakończenie

Adoptuję dziewczynkę 10-letnią, z dobrego domu, małżeństwo bezdzietne, 
ewentualnie dziedziczenie, zgłoszenia z fotografią100.

Oddam za swoją dziewczynkę trzymiesięczną, niechrzczoną, w dobre ręce101.

Oddam chłopczyka w dobre ręce, rocznego, zdrowego102.

Takie ogłoszenia pojawiały się bardzo często w latach 1945 i 1946 
w krakowskich gazetach codziennych obok zapowiedzi całonocnej 
zabawy z operetkowym programem czy reklamy światowej sławy me
dium Jadwigi Domańskiej. Takie ogłoszenia, usytuowane obok anon
sów o sprzedaży pianin czy starych maszyn do szycia, są dziś wręcz 
bulwersujące, wówczas były jednak sposobem na samodzielne ra
dzenie sobie z problemami wojennego i powojennego sieroctwa, po
rzucenia, a także bezdzietności. Z dzisiejszego punktu widzenia do
wodzą, jak ogromne zmiany dokonały się w życiu prywatnym dziecka 
w krakowskiej rodzinie w dobie PRL.

W przytoczonych cytatach znajduje odbicie sytuacja dziecka, któ
re w latach bezpośrednio po wojnie było jeszcze niejako „sprawą 
prywatną" rodziny, podobnie jak w dwudziestoleciu międzywojen
nym, mimo że już wówczas, co podkreślałam wielokrotnie, istniały 
silne przesłanki w kierunku „upublicznienia" dziecięcego życia. Przez 
upublicznienie rozumiem możliwość szerszego wpływania na rozwój 
dziecka i kontrolę jego indywidualnej sytuacji w rodzinie przez osoby 
ze sfery publicznej. Związek „dziecko -  sfera prywatna" był w Krako
wie bardzo silny, na co wskazuje przykład przedszkoli, które trudem 
akceptowano jako neutralną „usługę publiczną". Na przykładzie sy
tuacji dziecka widać wyraźne i trwałe pozytywne wartościowanie w opi

99 S. Kozłowski, Korespondencja, BJ Rękopisy 252/01, t. 7, list Ireny Kozłowskiej, 
27 listopada 1964.

100 „Dziennik Polski" 1946, nr 4, s. 6.
101 „Dziennik Polski" 1946, nr 8, s. 6.
102 „Dziennik Polski" 1946, nr 11, s. 9.



nii społecznej wychowania prywatnego, czyli domowego. Oczywiście, 
miało to wpływ na stosunek do pracy zawodowej kobiet i ich pozycję 
w rodzinie.

Pochodną wielu zjawisk, a przede wszystkim spopularyzowania 
Pewnych „nowoczesnych" wzorców organizowania przestrzeni pry
watnej, będzie coraz powszechniejsze myślenie o indywidualnej prze
strzeń dziecka w mieszkaniu jako konieczności czy też normie. Po
nieważ szło to w parze z faktem, że podwórko straciło swój charakter 
°chronny i prywatny, nastąpiło generalne przeniesienie akcentów. 
Oczywistą konsekwencją tych zmian był fakt, że „dziecko podwórka" 
2 akceptowanego niemal wzorca stało się w powszechnej opinii syno
nimem dziecka zaniedbanego.

W związku z przedstawionymi tutaj problemami pozostaje wiele 
Pytań, które towarzyszyły moim poszukiwaniom źródłowym, ale na 
które nie znalazłam jednoznacznych i zadowalających odpowiedzi, 
Pozwalających na konstruowanie przekonujących tez. Przede wszyst
kim są to pytania o metody wychowania, o emocjonalną bliskość 
między dzieckiem i rodzicami, dziadkami i innymi krewnymi czy 
0 miejsce kar fizycznych. Pamiętnikarze wypowiadają się na ten te
mat niechętnie, a psychologowie i socjologowie w analizowaniu da
nych posługują się ogólnikami. Co oznacza przykładowo informacja 
Mariana Śnieżyńskiego o stosowaniu kar cielesnych w 58,1 proc. ro
dzin w Brono wicach „na osiedlu". Nie wiemy, czy oznacza to „lanie 
Pasem", czy „klaps"?

Bardzo interesujący wydaje się problem wpływu rosnącej frustracji 
Kolaków (także w Krakowie) w latach osiemdziesiątych na kontak
ty międzyludzkie, w tym stosunek rodziców do dzieci. Czy można 
u°gólnić opinię małego Adasia z Krakowa, który w liście do redakcji 
"Sztandaru Młodych" skarży się, że rodzice w gruncie rzeczy się dzieć
mi nie przejmują, a ich zainteresowanie nimi ogranicza się do spraw
dzania zadań domowych i chodzenia na wywiadówki. Czy zmieniał 
Sl?/ jak twierdzi mały Adaś, stosunek rodziców do dzieci, czy też 
^zrosły wymagania dzieci wobec ich opiekunów?

Wreszcie należy pogłębić badania porównawcze z sytuacją dziecka 
^  dwudziestoleciu międzywojennym oraz w okresie okupacji. Takie 
Porównania mogą jednak nastąpić dopiero po przeprowadzaniu wielu 

adań podstawowych dotyczących pierwszej połowy XX w.





Rozdział 3

Od narzeczeństwa do małżeństwa

Między państwem a Kościołem

16 stycznia 1965 r. podczas Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego To
warzystwa Świadomego Macierzyństwa w Szarej Kamienicy w Krako
wie usłyszeć można było wiele opinii na temat problemów m ał
żeństwa i rodziny. W pięknych, świeżo odremontowanych salach jed
nej z najbardziej reprezentacyjnych kamienic na Rynku Głównym, 
Przekazanej niedawno Towarzystwu, z mównicy padały, oprócz cyfr 
1 Podsumowań, bezkompromisowe propozycje, oparte zdaniem ich 
autorów na zasadach moralności socjalistycznej. Uczestnik zjazdu -  
doktor Blachnicki -  domagał się między innymi w imię ochrony 
swiata przed katastrofą demograficzną stworzenia organów opinio
dawczych, które:

[...] będą uprawnione do oceny, czy partnerzy do związku małżeńskiego 
Usługują na to, by założyć rodzinę. Czy ci partnerzy i ich potomstwo nie będę 
Clężarem dla społeczeństwa1.

Przedmówcy wtórował kolejny lekarz, dodatkowo proponując wpro
wadzenie, jak to określił, „talonów" na dziecko:

Społeczeństwo winno daleko bardziej obwarować [...] moralne i formalne 
Prawo, [a] raczej zezwolenie na założenie rodziny, podstawowej komórki spo- 
tecznej.

Talony te winny być cenniejsze od przydziału „Syrenki", tzn. załączników 
Powinno być przynajmniej tyle, co przy podaniu o mieszkanie: zaświadczenie 
zdrowia, moralności, zaświadczenie pracy, minimum powierzchni mieszkanio
w i i minimum wykształcenia2.

Propozycje kontroli społecznej, rzadko zresztą tak wyraźnie wer
balizowane, stanowiły echo planów oddziaływania przez powojenne 
Państwo na indywidualne prywatne wybory dotyczące zawarcia związ-

małżeńskiego i założenia rodziny.

1 APK, TRR 1/2, t. 2, Protokół z II Walnego Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Towar- 
ystWa Świadomego Macierzyństwa w Krakowie odbytego 16 stycznia 1965, k. 4-8 .

2  i-p
Tamże.

99



Problematyka ta stała się ważna w opinii decydentów dopiero po 
odwilży październikowej. W okresie stalinizmu nie głoszono oficjal
nie szczegółowych wskazówek co do najlepszego wieku zawierania 
małżeństw czy przedmałżeńskiego pożycia seksualnego3. W 1956 r. 
jedna z krakowskich publicystek krytykowała w prasie „zmowę m il
czenia" w sprawie szeroko pojętego wychowanie do życia w rodzinie4. 
Wynikało to z formowanych wówczas założeń ideologicznych przypi
sujących rodzinie drugoplanową rolę w kreowaniu modelu nowego 
człowieka, którego wartość określać miała przede wszystkim umie
jętność życia w kolektywie. Interesujące nas zagadnienie rozważano 
więc niejako na marginesie, sprowadzając je do problemu doboru 
partnerów w małżeństwie. Znalazło to wyraz w propagandzie na rzecz , 
„jednolitych ideowo" małżeństw członków partii, szczególnie tych, 
którzy z racji zajmowanych stanowisk mieli stanowić wzorzec dla 
ogółu społeczeństwa. Miało to zminimalizować wpływy Kościoła ka
tolickiego w tym środowisku. Zarzut braku świadomości politycznej 
przy wyborze partnera życiowego mógł być powodem ukarania naganą 
partyjną przez Wojewódzką Komisję Kontroli Partyjnej. Zdarzało się, 
że podobne sprawy trafiały także pod obrady komitetów dzielnico
wych PZPR czy organizacji partyjnych, na przykład Związku Lite
ratów Polskich w Krakowie. Podczas jednego z zebrań w ZLP Adam 
Polewka krytykował kolegów za brak zdecydowanej reakcji wobec 
życia prywatnego towarzyszy, których „wybranki" deklarowały się 
jako praktykujące katoliczki, czyli w opinii partii były związane z „wro
gim środowiskiem"5. Specjalne zebrania poświęcane ingerowaniu w ży
cie prywatne kolegów w imię partyjnego obowiązku miały uświa
domić wagę tego problemu członkom partii. Naciski partyjne nie 
zawsze jednak spotykały się ze zrozumieniem i akceptacją z ich stro
ny, o czym świadczy wypowiedź jednego ze skonsternowanych uczest
ników dyskusji. Tłumaczył on swoją bierność wobec rozpatrywanej 
sprawy towarzysza Korczaka, argumentując, że w jego odczuciu inge-

• • j  • • • • • i </Crowame w czyjeś życie prywatne jest po prostu „nieprzyjemne .

M. Furmanowska, Historia wychowania seksualnego w Polsce w latach 1945-2000, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2001, nr 3 -4 , s. 105.

4 A. Strońska, O rozszerzeniu poradnictwa świadomego macierzyństwa, „Gazeta Kra
kowska" 1956, nr 6, s. 4.

5 APK, KD PZPR Zwierzyniec 977, Protokoły Zebrań POP PZPR przy ZLP, marzec 
1951.

6 Tamże.
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W okresie późniejszym problem doboru środowiskowego małżon
ków stał się raczej problemem teoretycznym, któremu poświęcali 
uWagę ideolodzy i specjaliści w zakresie tzw. moralności socjalistycz
nej. Ideałem, wzorcem związku była rodzina robotnicza, której przy
pisywano cechy określane jako demokratyczne: dominację więzi oso
bowych, osłabienie motywacji materialnych i powiązanie z ideologią 
socjalistyczną7. Jak bezpodstawna była ta uogólniająca opinia, po
kazały przeprowadzane i publikowane wówczas (!) badania socjolo
giczne8. Jednocześnie a pńoń  przyjęto założenie, że ten demokra
tyczny wzorzec poprzez mieszane środowiskowo związki naturalnie 
rozprzestrzeni się w społeczeństwie9 (np. inteligencko-robotnicze ro
dziny kultywować będą tradycje robotnicze).

Problem wychowania młodzieży do małżeństwa urósł do jednego 
2 Ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiej ro
dziny i edukacją młodego pokolenia Polaków po okresie odwilży paź
dziernikowej w kontekście konfliktu państwo -  Kościół katolicki (po
ruszany był zwykle przy okazji omawiania legalizacji aborcji oraz 
katechizacji dzieci i młodzieży).

Dyskusja na ten temat wpisana była w silnie polaryzujący stano
wiska konflikt polityczny i ogromnie zaostrzyła się w latach sześć
dziesiątych. Mówiono wówczas o starciu „nowoczesności" z „Ciem
nogrodem" z jednej strony (władze), z drugiej zaś o walce tradycji 
1 Wiary z demoralizacją (Kościół). Wbrew pozorom tak jedna, jak 
1 druga strona miała jeden i ten sam cel -  działanie na rzecz zgodnego 
Małżeństwa. Obie strony podkreślały również wpływ wyborów jed
nostki dokonywanych w prywatnej sferze życia na funkcjonowanie 
0rganizmu społecznego. Wynikało to z preferowania kolektywistycz-

k I- Malanowski, Rola i lniejsc rodziny w społeczeństwie socjalistycznym, [w:J Wy- 
p Qne Problemy socjalistycznej rodziny, pod red. J. Piotrowskiego, Warszawa 1978, s. 77. 

0r*: I- Nowak, Marksizm -  leninizm o rodzinie. Klasowo-historyczny charakter małżeń- 
StWa i rodziny, [w:] Wybrane problemy..., s. 13-37.

g
, . Badania socjologiczne dotyczące idealnego partnera życiowego przeprowadzane w ro- 

inach robotniczych Warszawy i Łodzi pod koniec lat sześćdziesiątych pokazały, że idealną 
sytuacją dla ankietowanych była ta, w której małżonek zarabia na tyle dużo, by żona nie 
^ i a ł a  pracować, zasadnicze cechy zaś, jakimi miała ona się charakteryzować to, poza 

brym charakterem, dobra matka i gospodyni. Tym bardziej że praca kobiet była gorzej 
a*na, a pogodzenie pracy zawodowej i prowadzenia domu bardzo trudne. Zob.: B. Łobo- 
Ilska, Młodość, miłość, małżeństwo, Warszawa 1970, s. 105-112.

9 *
J. Nowak, Marksizm -  leninizm ..., s. 35-37.
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nych koncepcji człowieka w myśli marksistowskiej i wielu nurtach 
filozofii chrześcijańskiej.

W ogólnych poglądach państwa i Kościoła na charakter związku 
małżeńskiego były jednak duże różnice. Jeszcze w latach siedemdzie
siątych Mikołaj Kozakiewicz, czołowy ówczesny seksuolog, autor 
wielkonakładowych publikacji poświęconych tej tematyce, podkreślał 
we wstępie książki skierowanej do kandydatów na małżonków:

[...] brak harmonii w jednej rodzinie powoduje wiele strat społecznych. Wy
męczony awanturą, niewyspany, zdenerwowany mąż (lub żona) będzie gorzej 
pracował, przeniesie swe zdenerwowanie na teren pracy, co z kolei (gdy zajmuje 
kierownicze stanowisko) może ujemnie odbić się na samopoczuciu i efektach 
pracy jego podwładnych10.

Prywatny wybór miał być zatem podporządkowany w świado
mości młodego człowieka dobru wyższemu -  publicznemu, przede 
wszystkim zaś pracy.

Z kolei nauka Kościoła katolickiego o małżeństwie, w jej trady
cyjnym ujęciu, kładła nacisk przede wszystkim na urodzenie i wycho
wanie dziecka, określając miłość małżonków jako drugorzędny cel 
związku. Zmiany w pojmowaniu małżeństwa i rodziny w nauczaniu 
Kościoła katolickiego, począwszy od Soboru Watykańskiego II, szły 
w kierunku tzw. całościowego widzenia istoty i celów małżeństwa, 
a co za tym idzie, rezygnacji ze stawiania miłości małżonków na 
drugim planie. Do Kościoła w Polsce dotarły one stosunkowo późno 
i w powszechnym nauczaniu zauważalne są dopiero na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych11. W związku z tym szczegóło
we zalecenia Kościoła polskiego co do zachowań przedmałżeńskich 
faktycznie nie ulegały w okresie powojennym zasadniczym zmianom, 
z wyjątkiem nacisku, jaki kładziono w latach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych, czyli w momencie krytycznego politycznego starcia, na 
dobór partnera. W imię zgodności pożycia kuria zalecała wygłaszanie 
w kościołach kazań pod tytułem „Co łączy, a co dzieli", propagu
jących wybór małżonka z uwzględnieniem „wspólnych przekonań, 
wiary i dążności". Cenzorzy usuwali tego typu zalecenia z wewnątrz-

10 M. Kozakiewicz, Kryteria doboru małżeńskiego, [w:] Poradnik młodej pary, War
szawa 1974, s. 15.

11 F. Adamski, Rodzina nowego miasta. Kierunki przemian w strukturze społeczno- 
-moralnej rodziny nowohuckiej, Warszawa 1970, s. 98.
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kościelnych publikacji, jako budujące wrogi stosunek społeczeństwa 
do partii12.

W odróżnieniu od niezmiennego zasadniczo kośćca wzorców zale
żn y ch  przez Kościół model propagowany przez państwo za pośred
nictwem centralnie starowanych towarzystw, szkoły oraz wydawnictw 
specjalistycznych ulegał ewolucji. W pierwszej połowie lat pięćdzie
siątych nastąpiło powszechne obniżenie wieku zawierania małżeństw, 
czego wzorcowym przykładem była społeczność nowohucka (średnia 
bajow a i krakowska w roku 1950 wynosiła ponad 26 lat dla męż
czyzn i 23,5 dla kobiet, w Nowej Hucie zaś ślub brały osoby dwa
-trzy lata młodsze (odpowiednio 23,2 oraz 21 ,5 )13. Mimo dostrze
gania negatywnych skutków tego zjawiska, głównie w postaci wzro
stu rozwodów wśród młodych małżeństw14, na przełomie lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych oficjalne podręczniki nadal propago
wały wczesne zawieranie związków małżeńskich:

Z punktu widzenia zarówno moralności, jak i higieny -  czytamy w pod- 
ręczniku z 1961 r. -  lepiej jest założyć własny dom nieco wcześniej i żyć po- 
C2ątkowo nawet w skromnych warunkach, aniżeli nawiązywać lekkomyślne ro
manse, w których jako rzecz zwykłą i dopuszczalną traktuje się folgowanie pry- 
^tyw nym  zachciankom, co prowadzi do rozluźnienia obyczajów, moralnego 
r°zprężenia i zaniku poczucia odpowiedzialności -  z nieobliczalnymi konsek
wencjami osobistymi i społecznymi15.

Małżeństwo miało być więc, podobnie jak zalecał to Kościół kato- 
licki, jedyną formą dostępu do życia seksualnego.

Jednocześnie zauważano ryzyko związane z brakiem dojrzałości 
młodego człowieka do założenia rodziny, wynikające między innymi 
2 Późno osiąganą stabilizacją ekonomiczną:

12 APK, WUKP 21, 31 marca 1960, Interwencje cenzorskie wobec tematyki kazań 
^alecanych na 27 listopada 1960 r., opublikowanej w wewnątrzkościelnym piśmie „Noti- 
lactiones". Tematyka kazań była wówczas określana odgórnie przez ordynariusza lub 

episkopat. Zob. także: D. Thiriet, Marks czy Maryja. Komuniści i Jasna Góra w apogeum 
stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002, s. 122.

13 W. Kwiecień, Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950-1960, „Przegląd 
Statystyczny" 1962, nr 1, s. 89.

14 Jedną z konsekwencji tego zjawiska było podwyższenie w Kodeksie rodzinnym 
2 i 965 r. minimalnego wieku zawierania małżeństw w wypadku mężczyzn z 18 do 21 lat.

15 A.J. Majda, Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Poradnik dla nauczycieli, 
Wychowawców i rodziców, Warszawa 1961, s. 27-29.
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Dlatego zalecenia wczesnego zawierania małżeństw nie należy identyfikować 
z zaleceniem wczesnego zakładania rodzin wieloosobowych, płodzenia dzieci 
natychmiast po zawarciu małżeństwa, jak to się często zdarza [...]. Wczesna 
małżeństwo powinno być zalecane pod warunkiem znajomości ze strony mło
dych małżonków zasad planowania rodziny i posiadania wiadomości praktycz
nych o zapobieganiu ciąży, niezbędnych dla świadomego macierzyństwa i ojco-

^  16 stwa .

Temu celowi miały służyć między innymi poradnie Towarzystwa 
Świadomego Macierzyństwa odrodzonego w 1957 r.17, których zada
niem było przeprowadzanie badań lekarskich, instruowanie przy
szłych małżonków o higienie i kulturze życia płciowego, sposobach 
zapobiegania ciąży, chorobach wenerycznych i konsekwencjach alko
holizmu. Było to świadome nawiązanie do tradycji przedwojennych 
organizacji społecznych: warszawskiej Ligi Reformy Obyczajów, kto-

______  • 0

rej głównym animatorem był Tadeusz Boy-Zeleński (utworzone] 
w 1933 r. jako oddział Światowej Ligi Reformy Seksualnej z siedzibą 
w Londynie) oraz krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Świadome
go Macierzyństwa, powołanego w 1932 r. z inicjatywy pisarza i pub
licysty Ludwika Szczepańskiego18. Organizacje przedwojenne miały 
jednak charakter społecznikowski i często borykały się z krytyką tak 
środowisk kościelnych, jak i elit państwowych, natomiast odrodzone 
TŚM  znalazło w państwie sojusznika. W corocznych zjazdach ucze
stniczyli (ramię w ramię z reprezentantkami Ligi Kobiet) i zabierali 
głos oddelegowani członkowie KW PZPR. Fakt ten, nagłaśniany 
w prasie krakowskiej, powodował utożsamianie w społecznej świa
domości programu organizacji z polityką państwową, nie przynosił 
jednak praktycznych skutków. Dowodem na to są między innymi 
nieustanne prośby o popularyzację programu towarzystwa w szko
łach, pozostające bez odzewu ze względu na skuteczny opór kurato
rium. Byłoby to zapewne niemożliwe bez cichego zezwolenia w grun

16 Tamże.
17 M. Furmanowska, Historia wychowania..., s. 105.
18 W 1933 r. prawdopodobnie doszło do fuzji obu organizacji i powołania Towarzy* 

stwa Krzewienia Świadomego Macierzyństwa i Reformy Obyczajów. Na jego siedzibę wy* 
brano Kraków ze względu na konflikty narastające w warszawskim ośrodku oraz liczne 
oskarżenia wysuwane wobec Boya-Żeleńskiego, m.in. bezbożnictwa, szerzenia pornografii 
oraz „prowadzenie nielegalnej działalności aborcyjnej", zob.: M. Gawin, Planowanie rodzi' 
ny -  hasła i rzeczywistość, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce między' 
wojennej, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 228-229.
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cie rzeczy dosyć konserwatywnych pod względem obyczajowym elit 
Partyjnych.

Krakowską Poradnię Świadomego Macierzyństwa otworzyła 
w kwietniu 1956 r. Jadwiga Beaupre. Miało to miejsce dwadzieścia 
trzy lata po powołaniu do życia pierwszej krakowskiej poradni, a dwa 
*ata przed powstaniem krakowskiego Towarzystwa Świadomego M a
cierzyństwa. Gabinet doktor Beaupre mieścił się w Nowej Hucie, na 
°siedlu A -l. W 1957 r. podobny utworzyła Helena Szlapak w Porad
ni K przy ulicy Batorego19.

Praktyka tych poradni wskazywała jednak na nikłe zaintereso
wanie nimi młodzieży. W 1962 r. starano się tworzyć gabinety o cha
rakterze poradni przedmałżeńskich, które reklamowano w prasie i te- 
ewizji20 (planowano utworzenie podobnych gabinetów również w do

mach akademickich21). Na niepowodzenie tych inicjatyw wskazy
wałby fakt, że kolejnej, powstałej na początku lat siedemdziesiątych, 
tym razem w formie Młodzieżowej Przychodni Profilaktycznej, nie 
Wróżono zainteresowania wśród młodzieży. Wysiłki lekarzy komento
wał publicysta Jerzy Lovell:

Poradnie, przychodnie [...]. To pachnie na milę biurokracją, sztywnością 
1 °ficjalnością2 .

Wreszcie w 1973 r. otwarto Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną, 
sWiadczącą porady seksuologiczne, psychologiczne i prawne. Znajdo

19
^  APK, TRR 14/9, Sprawozdanie z działalności Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej 
^Warzystwa Rozwoju Rodziny w Krakowie z okazji trzydziestolecia Towarzystwa, 1988.
. arto dodać, iż w jednym z materiałów archiwalnych TSM w Krakowie znajduje się 

°nnacja, że pierwsza jego przewodnicząca dr Helena Szlapak poradnię tego typu otwo- 
f2yła dużo wcześniej przy placu Św. Ducha, w dokumentach brak jednak informacji 
0 °kresie jej funkcjonowania oraz szczegółowych zadaniach. Dowiadujemy się jedynie, że: 
poradnia dr Szlapak po dwóch latach działalności zlikwidowana została przez ówczesny 

Odział Zdrowia. Nie bez wpływu na tę decyzję było błędne rozumienie idei świadomego 
^ acierzyństwa. Ideę tę utożsamiano z oddziaływaniem antynatalistycznym, podejrzewając 

ałaczy ruchu świadomego macierzyństwa [...] o wrogą Polsce Ludowej niepatriotyczną 
stawę i zarzucając im, że chcą Polskę wyludnić". Najprawdopodobniej poradnia ta po- 

stała w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Zob.: APK, TRR (niesygnowane), Towa- 
¿ystwo Świadomego Macierzyństwa, Oddział Wojewódzki w Krakowie, Tradycje -  działal- 

Sc -  perspektywy (do użytku wewnętrznego), Kraków 1977.
APK, TRR 1/2 t. 1, Sprawozdanie za czwarty kwartał 1962 r., k. 1.

^  APK, TRR 1/2 t. 1, Sprawozdanie za czwarty kwartał 1963 r., k. 4.
J. Lovell, Demony nasze powszednie, Warszawa 1973, s. 115-116.
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wała się ona przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzielnicy Śródmieś
cie23 (rok później podobna powstała w Nowej Hucie). Do poradni 
zgłaszały się przede wszystkim nieletnie dziewczęta w ciąży, dla któ
rych koniecznością było uzyskanie zaświadczenia o konsultacji. Uzys
kanie takowego warunkowało możliwość legalnego usunięcia ciąży 
lub zgodę sądu na zawarcie małżeństwa.

Porażki działań oficjalnych instytucji na rzecz świadomego ma
cierzyństwa, podejmowanych pod patronatem państwa, wywoływały 
ataki miejscowych władz na tego typu inicjatywy ze strony Kościoła24. 
Jeszcze w czasach stalinizmu, kiedy działalność instytucji świeckich 
w tej dziedzinie została zahamowana, w parafiach prowadzono kursy 
przedmałżeńskie, które wcześniej były domeną organizacji przykoś
cielnych, likwidowanych wówczas przez władze. Wtedy to, za sprawą 
ks. Karola Wojtyły, dokonała się w ramach kursów mała rewolucja. 
Dotąd uczestniczyły w nich głównie dziewczęta, które mogły wy
słuchać wykładów poświęconych po trosze etyce małżeńskiej, psycho
logii i pedagogice, pielęgnacji niemowląt, gotowaniu, szyciu i pro
wadzeniu gospodarstwa domowego. Teraz w parafii św. Floriana za
częto prowadzić kursy koedukacyjne. Uczestniczyły w nich pary, któ
re planowały w najbliższym czasie małżeństwo25. W latach popaź- 
dziernikowej odwilży parafialne poradnictwo przedmałżeńskie pro
wadzone było w formie Katolickich Poradni Małżeńskich i Lekar
skich Poradni Przedślubnych, ukończenie kursu w takiej poradni było 
(i jest) obowiązkowe dla parafian decydujących się na małżeństwo26* 
Poradnie przykościelne apelowały niezmiennie o czystość przedmał-

23 APK, TRR 9/1, Sprawozdanie z działalności OW TRR w Krakowie za pierwsze 
półrocze 1973 r.

24 APK, KW PZPR 550, Informacja o działalności kleru w Małopolsce w latach 1956- 
-1959 , k. 12. Także z zachowanych szczątkowo dokumentów archiwalnych krakowskiej 
cenzury (WUKP 21, lata 1959-1961) wynika, że konsekwentnie starano się utrudniać 
przepływ informacji w Kościele katolickim w Małopolsce na ten temat. Z „Currendy' 
wykreślono w całości dane na temat „parafialnego przygotowania młodzieży dorosłej do 
małżeństwa", ponieważ „akcja nie uzyskała zezwolenia władz" (APK, Oddz. IV, WUKP 21/ 
15 lipca 1960, „Currenda", k. 3-5). Z kolei z „Notificationes" cenzor usunął m.in. nastę
pujące tematy kazań dla dorosłych: „Poradnie przedmałżeńskie dla dziewcząt (przygotowa
nie praktyczne)"; „Poradnie przedmałżeńskie"; „Kursy przedmałżeńskie w parafiach".

25 K. Jarkiewicz, Duszpasterstwa akademickie Krakowa po II wojnie światowej, Kra
ków 2004, s. 120-121.

26 Sieć katolickich poradni rozszerzyła się istotnie przede wszystkim w latach 1964- 
-1968 . Kuria starała się także bezskutecznie o otwarcie w Krakowie prywatnego gabinetu 
ginekologicznego: K. }arkiewicz, Duszpasterstwa..., s. 183-184.
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żeńską i powrót instytucji narzeczeństwa, pod którym to pojęciem 
rozumiano dłuższy okres służący wzajemnemu poznaniu się dwojga 
ludzi. Chciano przeciwdziałać w ten sposób pochopnie zawieranym 
małżeństwom po okresie trzymiesięcznej lub miesięcznej znajomoś
ci, które nie były w odizolowanych środowiskach robotniczych ni
czym wyjątkowym. Wbrew dramatycznym doniesieniom o demorali- 
2acji mieszkańców hoteli robotniczych, stanowiły dowód na poszu
kiwanie przez młodych ludzi antidotum na izolację i wykorzenienie 

miało być nim założenie rodziny27. Jak zróżnicowane było spo
łeczeństwo Krakowa, świadczy fakt, że równolegle w innych środo
wiskach nadal funkcjonowała tradycja wielomiesięcznego przygoto
wywania się do ślubu przez kompletowanie wyprawy (zamawianie jej 
uawet wraz z inicjałami wyhaftowanymi w rogu pościeli), remonto
wanie mieszkania przez przyszłego małżonka itp.28

Rozdrażnienie władz powodowało również podważanie przez Koś
ciół rangi ślubu cywilnego, którego zawarcie stało się obligatoryjne, 
Począwszy od 1 stycznia 1946 r. W raportach o działalności Kościoła 
w województwie krakowskim ostrzegano przed przeciwdziałaniem 
Kościoła wzrostowi popularności ślubów cywilnych „ośmieszano je 
1 określano jako mniej wartościowy «kontrakt»", „z drugiej strony 
starano się zaś uatrakcyjnić śluby kościelne" -  zauważali autorzy 
analizy działalności Kościoła w województwie krakowskim29 -  co nie 
M o  szczególnie trudne, jeżeli nawet prasa ze smutkiem donosiła 
0 //Obskurnym" wyglądzie urzędu stanu cywilnego w Nowej Hucie -  
^cz firanek, kwiatów oraz roślin ozdobnych30. Sądząc po wynikach 
licznych badań socjologicznych, prowadzonych przez badaczy zwią
zanych ze środowiskiem katolickim, sprawa rangi ślubu kościelnego

27 Wyjątkowo zdarzały się małżeństwa zwierane nawet po dwóch tygodniach znajo
mości, R. Siemieńska, Nowe życie w nowym mieście, Warszawa 1969, s. 83; J. Lovell, 

zy kryzys instytucji małżeństwa (artykuł pierwotnie drukowany w 1955 r. w „Nowej
ulturze"), [w:] tenże, Na dobre i na złe, Warszawa 1975, s. 11-14.28

Stella Muller-Madej wspomina: „Pochłonęły mnie całkiem nowe problemy związa- 
Ue ze ślubem, zamówienie bielizny pościelowej, oczywiście z monogramem SW [...] przy
gotowywałam się do roli pani domu. Zamówiłam nawet u stolarza w Kalwarii szafę 

onibinowaną, podobną do tej, jaka stała przed wojną w naszym domu na Szymanow- 
Kiego. Leszek uporał się z formalnościami meldunkowymi i przystąpił do remontu miesz
k a " .  Zob.: S. Muller-Madej, Dziewczynka z listy Schindlera, Kraków 2001, s. 103-105.29

. APK, KW PZPR 1410, Informacja o aktualnych problemach laicyzacji życia spo
r n e g o  w województwie krakowskim w latach 1959-1960, k. 3.

30 APK, DRN Nowa Huta, 703/a, k. 55-56.
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w porównaniu ze ślubem cywilnym była bardzo istotna, także dla
tego, że ważkim problemem stał się czas dzielący ślub cywilny od 
kościelnego (w większości przypadków od kilku dni do roku). Z badań 
przeprowadzonych w drugiej połowie lat sześćdziesiątych w Nowej 
Hucie wynikało, że spora część katolików traktowała ten okres jako 
stan faktycznego małżeństwa, nie zaś kontynuacji narzeczeństwa, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami.

Rzecz charakterystyczna, że jeśli ślubu kościelnego nie wyznacza 
się zaraz na drugi dzień czy najbliższy tydzień po cywilnym (czyni to 
prawie co czwarte małżeństwo), to potem zazwyczaj mijają miesiące, 
zanim młodzi zgłoszą u proboszcza chęć zawarcia ślubu kościelnego.

Opinię, że młodzi nabywają pełne uprawnienia seksualne wraz ze 
ślubem cywilnym, uznało za swoją, zależnie od środowiska, wieku 
i wykształcenia od 63 ,4 -85 ,8  proc. badanych kobiet, w tym ponad 
połowa praktykujących katoliczek31. W kazaniach i naukach przed
ślubnych starano się wobec tego akcentować różnicę między jednym 
a drugim ślubem, określając ślub cywilny bardzo często konieczną 
„formalnością przewidzianą prawem państwowym"32.

W piśmiennictwie kościelnym uderza niezmienna żywotność poję
cia „narzeczeństwo", którego stosowania pierwotnie unikano w laickich 
pismach poświęconych interesującej nas tematyce, co najprawdopo
dobniej wynikało z poparcia, jakie początkowo dawano wczesnym i szyb
kim ślubom (narzeczeństwo było związane z dłuższym, chociaż jed
noznacznie nieokreślonym czasem). Z drugiej strony zostało ono wy- 
kluczone z oficjalnego słownika w związku ze skojarzeniem z prze
starzałymi stosunkami społecznymi, kontraktami majątkowymi, tra
dycjami ziemiańskimi i mieszczańskimi itd. Do czasu jednak. Jak już 
wspomniałam, świecki model przygotowania małżonków do ślubu ule
gał przemianom, których pierwsze jaskółki pojawiły się już w 1956 r.33

31 F. Adamski, Rodzina...., s. 103-104.
32 APK, WUKP 21, 31 marca 1960, „Notificationes", tematyka kazań na 6 listopada 

1960, „Państwo wobec małżeństwa".
33 O małżeństwach i rozwodach, „Gazeta Krakowska" 1956, nr 53, s. 3. W artykule 

tym dyskutowano nad opinią na temat nowohuckich młodych małżeństw, wyrażoną przez 
Jerzego Lovella na łamach „Nowej Kultury". Na podstawie analizowanych przypadków 
rozwodów młodych małżeństw doszedł on do wniosku, że niepotrzebnie „dobra instytucja 
małżeństwa wychodzi z mody". Wysoka liczba rozwodów wśród młodych małżonków nie 
była jednak uważana przez wszystkich rozmówców dziennikarza „Gazety Krakowskiej" 
(B.G.) za przejaw szczególnego kryzysu („Rozwód nie jest złem, lecz wielkim osiągnięciem 
ustroju socjalistycznego, a więc żeńcie się i rozwódźcie do woli").
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Postulaty późniejszego zawierania ślubów i powrotu do instytucji na
rzeczeństwa rozpowszechniły się w późnych latach sześćdziesiątych 
°raz latach siedemdziesiątych jako lekarstwo na „kryzys" małżeństwa 
(czyli rosnącą liczbę rozwodów).

Badaczka przemian polskiej rodziny w Polsce powojennej, Barbara 
Łobodzińska, opiniowała w popularyzatorskim opracowaniu:

Wydaje się, że współczesna obyczajowość niesłusznie zrezygnowała z insty- 
tUcji narzeczeństwa. Przystosowanie narzeczeństwa do współczesności oznaczało
by dla młodych szansę lepszego poznania się wzajemnego, sprawdzenia trwałości 
Jasn y ch  zamiarów i uczuć, przyzwyczajenia się do siebie, wyjaśnienia wspól
nych dążeń, stopniowego przystosowania się do małżeńskich ról i obowiązków 
Byłby to także okres gromadzenia środków służących do rozpoczęcia wspólnego 
życia, a więc, zdobycie zawodu i pracy, rozpoczęcia kariery zawodowej [...]. Byłby 
to okres rozpoczęcia starań o mieszkanie, aby nie obniżać u samego startu swoich 
sZans małżeńskich poprzez zamieszkiwanie kątem, w pokoju sublokatorskim 
albo u rodziny. Byłby to okres wzajemnego zaznajomienia się rodzin obu stron34.

Łobodzińska utożsamia „nowe" narzeczeństwo z wieloletnim „cho
dzeniem ze sobą"35, nie jest to jednak jednoznaczne z zachęcaniem 
do wspólnego zamieszkiwania przed ślubem, coraz powszechniej
szego w tym czasie na zachodzie Europy Brak tutaj również jedno
znacznych zaleceń co do zachowań seksualnych. Zwykle jednak piszą
cy o tym problemie socjolodzy i seksuolodzy, podając przykłady nie
szczęść wynikających z niedopasowania seksualnego małżonków, starali 
się wpływać na opinię o słuszności pożycia seksualnego przed ślubem.

Jeśli chodzi o stosunek do narzeczeństwa, zbliżano się z czasem 
do opinii głoszonych przez Kościół katolicki, a zasadnicze różnice 
Wypływały z poglądów na jego wymiar praktyczny.

tak tyk i życia codziennego

Godzina a wybór kandydata

W Krakowie tendencja do poszukiwania na życiowego partnera 
osoby z tego samego środowiska była, jak się wydaje, silniejsza niż 
gdzie indziej, szczególnie wśród inteligencji i drobnomieszczaństwa.

34 B. Łobodzińska, Sympatia -  narzeczeństwo -  małżeństwo, [w:] Poradnik młodej
Poryt Warszawa 1974, s. 47.

35 ~I anize.
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Wpływ na to miała, przynajmniej początkowo, czyli w latach czter
dziestych i pięćdziesiątych, presja wywierana przez rodzinę, dla której 
wykształcenie nie było „posagiem" wystarczającym dla zaakcepto
wania przyszłej synowej czy zięcia.

W pierwszym powojennym dziesięcioleciu w środowiskach kra
kowskiej inteligencji, silnie związanej towarzysko z ziemiaństwem, 
kultywowaniu tradycyjnej obyczajowości (w tym wyboru partnera czy 
partnerki życiowej oraz wpływu rodziny na ten fakt) sprzyjała ofi
cjalna kampania na rzecz dyskredytacji tej grupy społecznej i zwią
zana z tym obawa przed osobami pochodzącymi spoza niej.

Z dezaprobatą części starszego i średniego pokolenia nadal spo
tykały się związki mieszane środowiskowo. Z niechęcią wspominane 
są w pamiętnikach przypadki tzw. mezaliansu (chociaż nie spotka
łam się z użyciem tego określenia). Ani fakt, że małżeństwo Janinki, 
„bardzo ładnej, o szlachetnych rysach, z dobrej rodziny, z przed
wojennej polskiej Rusi Czerwonej czy też Podola", która poślubiła 
Franusia, chłopskiego syna spod Żurawna, było szczęśliwe, ani to, 
że ów Franuś z powodu zdolności i wrodzonej inteligencji otrzymał 
w 1948 r. stypendium na Uniwersytecie Jagiellońskim -  wszystko 
to nie przekonało pamiętnikarza, profesora prawa Uniwersytetu Ja
giellońskiego, o słuszności wyboru dziewczyny. Różnica pochodzenia 
społecznego, tradycji i brak „szlachetniejszej urody" dyskredytowały 
chłopca tak w oczach matki Janiny, jak i opisującego tę sytuację 
profesora36.

Wpływ rodziny na dobór małżeński był charakterystyczny dla 
większości rodzin osiadłych, czego przykładem może być także śro
dowisko rolników krowoderskich i ich potomków, którzy uprawia
nie ziemi łączyli coraz częściej z pracą „na etacie", na przykład w ad
ministracji publicznej. Co prawda po wojnie nie było już mowy 
o „narzucaniu własnego kandydata", jak to miało miejsce w wypad
ku około 60 proc. małżeństw w tym środowisku w okresie między
wojennym, ale w połowie lat sześćdziesiątych podawano jednak 
przykłady odrzucenia kandydata pod wpływem nalegań rodziny37- 
Miało to zapewne związek z silną więzią łączącą członków rodzin.

36 S. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 2000, s. 630-631.
Archiwum UJ A 250, H.S. Konarski, Przemiany społeczne przedmieścia Krakowa 

na przykładzie Krowodrzy, maszynopis pracy magisterskiej Instytut Socjologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, s. 81.
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Jeszcze w latach sześćdziesiątych badania socjologiczne wykazały 
funkcjonowanie w świadomości członków tej grupie pojęcia fami
lii. Na Oboźnej, Mazowieckiej czy Racławickiej określano tym m ia
nem szerokie grono krewnych, z którym utrzymywano stałe kon
takty38.

Udział rodziny w kojarzeniu małżeństw miał też coraz częściej 
inny charakter. Nie polegał on na wydawaniu nakazów czy zakazów 
przez rodziców, ale na wpływie rodzeństwa, które spełniało specy
ficzną rolę jeszcze długo po wojnie. Mieli go szczególnie bracia, w któ
rych towarzystwie dziewczyna mogła się udać bezpiecznie do No- 
Worola czy Francuskiego na kawę, lub którzy przyprowadzali do ro
dzinnego domu swoich przyjaciół i znajomych.

Kandydat idealny

Dobór małżeński w ramach jednej grupy społecznej niekoniecz
nie musiał być związany z naciskami rodziny. Wydaje się, że wspólne 
doświadczenie kulturowe było elementem składającym się na portret 
idealnego kandydata na żonę czy męża. W generacji wchodzącej 
W dorosłość w latach czterdziestych i pięćdziesiątych można dostrzec 
Przywiązywanie wagi do pochodzenia kandydata na życiowego part
nera, chociaż nie ważyło ono decydująco o ostatecznym wyborze. Dla 
trzydziestoletniego syna przedwojennego oficera (przypadek z 1951 r.) 
społeczna kondycja przyszłej żony jest jednym z elementów wymie
nianych między innymi obok charakteru i urody:

Spotykaliśmy się często, bo mieliśmy wspólne tematy, albowiem Helena 
Pochodziła z rodziny o szerokich zainteresowaniach historyczno-pohtycznych. 
[•••] Jej przodkowie tak ze strony matki Ostrowskiej, jak i ojca Styrylskiego, 
Wywodzili się z Podola39.

Silne poczucie wspólnoty, a co za tym idzie endogamię, obserwo
wano także wśród drobnomieszczaństwa, które po drugiej wojnie 
swiatowej uległo znacznym przekształceniom, głównie na skutek

38 „Familia składa się z kilkudziesięciu osób i obejmuje wszystkich krewnych. [...] 
lwięta na Krowodrzy są okazją do zebrania się całego rodzeństwa w domu rodziców. Młode 
Małżeństwa przyjeżdżają w tym celu do Krakowa z najodleglejszych części kraju. Stan ten 
Jest uważany za naturalny [...]", tamże, s. 81-82.

39 J. Wachowicz, Dawne sfery oficerskie w moim życiu, Kraków 1998, s. 156.
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ogromnego napływu ludności wiejskiej i zmian natury ekonomicznej. 
W środowisku miejscowym małżeństwa zawierano w ramach tej sa
mej grupy zawodowej, wśród ludności napływowej dobierano małżon
ka ze środowiska chłopskiego. Odnotowywano wprawdzie przypadki 
małżeństw „mieszanych", na przykład rzemieślnika z lwowianką -  
córką pułkownika40, ale zajmująca się tym środowiskiem socjolog nie 
znalazła w badanej grupie w połowie lat sześćdziesiątych żadnego 
związku, w którym jeden ze współmałżonków wywodziłby się z in
teligencji krakowskiej41. Warto również dodać, że ograniczony czas 
wolny (praca dwanaście, szesnaście godzin na dobę) zmniejszał moż
liwości nawiązywania bliższych kontaktów z płcią przeciwną; człon
kowie tej grupy dominują wśród poszukujących partnerki przez ogło
szenie prasowe.

Odrębności społeczne wzmacniał fakt, że pierwsze pokolenie mi
grujących do Krakowa robotników także nie szukało żon w mieście, 
ale przywoziło je z rodzinnej wsi.

Dobre nazwisko, związane z tym określone koneksje rodzinne, 
dobre maniery czy znajomość języka francuskiego, które kojarzyły 
się z jednoznacznie tradycyjnymi kręgami społecznymi, były w cenie 
wśród krakowskiej inteligencji oraz w grupie drobnomieszczaństwa, 
jak sądzę, do lat sześćdziesiątych (a może i dłużej)42. Roma Ligocka, 
anonsując matce kandydata na małżonka, podkreśla przede wszyst
kim, że:

[...] pochodzi ze starej, ziemiańskiej rodziny, jego dziadek był znanym archi
tektem krakowskim, mieli kiedyś zamek43.

40 Osoba ta wyszła za mąż za wykształconego w Wiedniu syna bogatego krakowskiego 
kupca. Gizela Krupa podaje także przykład małżeństwa syna rzemieślnika z córką wyso
kiego wileńskiego urzędnika, w tym wypadku bardzo silne było jednak poczucie degradacji 
w hierarclńi społecznej: „[...] wcześnie zostałam sierotą i cóż, nie miałam wykształcenia 
i oparcia rodziny (wszyscy wyginęli w czasie wojny), musiałam iść za tego, kto mi się trafił"/ 
Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu w typach rodzin wielkomiejskich (na 
podstawie badań nad rodzinami krakowskimi w warstwie drobnomieszczańskiej), Instytut 
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964, maszynopis pracy magisterskiej/ 
s. 58-59.

41 Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu ..., s. 61.
42 W jednej z relacji ustnych także pojawiała się informacja dotyczące lat sześćdzie

siątych na temat zerwania zaręczyn z powodu braku akceptacji rodziny dla kandydata na 
męża.

43 R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kraków 2001, s. 245-246.
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Na jego korzyść przemawiał także fakt, że stylem bycia i ubiorem 
zdecydowanie wyróżniał się w tłumie:

[...] typ angielskiego lorda, odróżnia się od egzystencjalnych artystów w sta
rych golfach, świeżo ostrzyżone włosy, szczupły44.

Nazywał ją ma chere lub Michelle, przynosił kwiaty nie tylko jej, 
ale również jej matce:

[...] i pocałował ją w rękę -  podkreśla pamiętnikarka -  podobnie jak [...] 
Postąpił mój tata z moją babcią45.

Podkreślanie tego faktu oznaczać musi jego pewną wyjątkowość 
W otoczeniu pamiętnikarki i powszechne odchodzenie od tradycyj
nych reguł dobrego wychowania.

ł

Niestety, brak danych źródłowych z okresu dwóch ostatnich de
kad PRL nie pozwala jednoznacznie określić, jaką rangę nadawano 
nazwisku w społecznej świadomości krakowian. Rozproszenie i ubo
żenie środowiska, a także postępująca unifikacja kulturowa, której 
ulegały kolejne pokolenia, musiały jednak powodować jej obniżenie. 
Co prawda w latach siedemdziesiątych wśród ogłoszeń matrymo
nialnych pojawiały się obok „panna z mieszkaniem" ogłoszenia typu 
//panna z dobrego domu"46, to jednak dziesięć lat później tego typu 
anonse zostały całkowicie wyrugowane ze szpalt „Echa Krakowa" 
Przez lakoniczne opisy wykształcenia, stanowiska czy dóbr material
nych (głównie mieszkania, samochodu i domku letniskowego)47.

Jak się wydaje, kolejne pokolenie dokonywało częściej wyboru 
Zgodnego z wykształceniem, a niekoniecznie środowiskiem pocho
dzenia. To wykształcenie stanie się z czasem istotnym czynnikiem 
decydującym o atrakcyjności osoby jako kandydata na życiowego

44 ~Tamże.
45 Tamże, s. 246.
46 Przykładowo: pani szukająca kawalera w wieku 28-31 lat bez nałogów, z wykształ- 

Ceniein półwyższym lub wyższym i mieszkaniem określa się jako „panna kulturalna, 
2 dobrego domu". Jest to jednak już wówczas charakterystyka bardzo rzadka, dominują: 
"Panna, lat 23, własne mieszkanie"; „Pani w wieku średnim, szczupła, materialnie nie- 
2ależna" itp., „Echo Krakowa" 1973.

47
Na przykład: „kawaler lat 45, bez nałogów, zobowiązań, bujnej czupryny, dom, 

2lałka, samochód"; „domatorka sytuowana"; „kawaler po trzydziestce, wzrost średni, 
'^yzsze wykształcenie, samochód", „Echo Krakowa" 1983.
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partnera. Jednocześnie trudno na tym etapie badań jednoznacznie 
przesądzać, czy było ono w Krakowie elementem budującym hierar
chię społeczną48.

Miejsce i charakter spotkań

Chociaż spotkanie przyszłego kandydata na męża lub żonę miało 
bardzo często miejsce w przestrzeni określanej kręgiem znajomych 
i rodziny, o czym wspomniałam wcześniej i co potwierdzają badania 
Gizeli Krupy, to jednak sporą rolę przypisuje się kontaktom całko
wicie przypadkowym49. Znajomości zawierano na wycieczkach lub 
pielgrzymkach, a spotkania odbywały się na ogół w miejscach sprzy
jających kontrolowanej przez społeczność bliskości, czyli „na tańcach", 
zabawach, dancingach czy organizowanych z okazji świąt państwo
wych, 1 maja lub 22 lipca, festynach. Trudno jednak określić jedno
znacznie na podstawie dostępnych historykowi źródeł, czy takie, zwykle 
popołudniowe, potańcówki postrzegane były w szerokiej opinii spo
łecznej głównie jako miejsce rozrywki, czy też jako przede wszystkim 
okazja do nawiązywania bliskich kontaktów przedstawicieli obu płci. 
Zależało to zapewne w dużym stopniu od środowiska, chociaż „tań 
ce" miały w Krakowie generalnie „dobrą prasę". Tak spędzany czas 
nie groził więc raczej posądzeniem o niemoralne zachowanie.

Ogromnie popularne „fajfy", na przykład w „Feniksie", wymagały 
jednak konkretnych umiejętności tanecznych, które mogły dać kursy 
tańca u Banacha50 czy legendarnego profesora Wieczystego. Kiedy

48 Niewątpliwym śladem tego zjawiska są ogłoszenia prasowe najbardziej znanego 
krakowskiego klubu dla samotnych „Amicus", który organizował spotkania w domu kul
tury „Krakus" przy ulicy Wrocławskiej 28. Prawo uczestniczenia w wieczorkach zapoznaw
czych miały tylko osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, „Dziennik Polski" 1975, 
nr 5, t. 31, s. 6

49 Gizela Krupa podaje sześć różnych okoliczności sprzyjających poznaniu i wyborom 
przyszłych małżonków. Wśród nich dominują znajomości zawierane przy okazji spotkań 
towarzyskich z krewnymi i znajomymi, o jednej trzeciej znajomości zadecydował przy
padek (na plaży, na tańcach, na zabawie, podczas pielgrzymki czy wycieczki rowerowej), W 
sporadycznych przypadkach zawierano je w pracy, poprzez sąsiedztwo (w wypadku ówczes
nych peryferii Krakowa: Grzegórzek za Rondem, Prądnika Czerwonego i Woli Duchackiej) 
oraz w stowarzyszeniach. Niestety, połowa badanych małżeństw zawarta była przed drugą 
wojną światową i w czasie jej trwania, a autorka nie różnicuje wyników zależnie od czasu 
historycznego (Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu..., s. 65—68).

50 Barbara Szmigielska, relacja ustna, 2002.
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w 1946 r. Marian Wieczysty na ulicy Kościuszki pod numerem 73 
otworzył szkołę tańca nowoczesnego, „zaraz była kolejka chętnych na 
całą ulicę//51. Początkowo adeptami szkoły byli głównie młodzi ludzie 
z „dobrych rodzin", którzy -  by sprostać wymaganiom profesora do
tyczącym ubioru, mieli posuwać się do wypożyczania białych rękawi
czek od grabarzy. Do czasu zawieszenia na kilka lat szkoły w 1952 r. 
oficjalnie uczono się tam głównie kroków „przyzwoitego" walca (wy
jątkiem były jedynie kursy „specjalne" dla elit politycznych czy to
warzyskich Krakowa, gdzie uczono zakazanej samby, hoola-hoop, 
twista czy tanga angielskiego, a nawet jive'a). W szkole Wieczystego 
coraz częściej jednak pojawiali się robotnicy; jeździł on nawet do 
Nowej Huty, gdzie mimo fatalnych warunków lokalowych i niedo
boru tancerek pokazywał kroki walca oraz promowanych oficjalnie 
krakowiaków i oberków52.

W osiedlach robotniczych ze względu na brak miejsc przeznaczo
nych na rozrywki ich mieszkańcy starali się organizować potańcówki 
Własnymi siłami. Jeden z pamiętnikarzy wspomina:

[...] naszym ulubionym miejscem spotkań była betonowa płyta obok pierw
szej poczty i Domu Kultury w Nowej Hucie, tam też zbieraliśmy się w letnie 
Wieczory na swoje potańcówki, drąc zelówki co nie miara przy głośnikowej 
Muzyce. Tam też poznawaliśmy nasze pierwsze dziewczyny53.

Młodzi, w większości przybywający ze wsi, kontynuowali więc 
tradycje przedwojennych środowisk robotniczych. Tańce przy orkie
strze, na wolnym powietrzu, na drewnianych podwyższeniach będą 
Popularne do lat siedemdziesiątych, chociaż coraz częściej wybierano 
dyskoteki w pobliskich domach kultury54.

Ograniczanie wpływu rodziny na dobór małżeński powodowało 
stopniowe zanikanie konieczności „sformalizowania" związku, które 
Przejawiało się m. in. w spadku popularności pojęcia „narzeczony" 
(//narzeczona") w stosunku do partnera i upowszechnianiu się kon
taktów, nazywanych „chodzeniem ze sobą", przy czym wiek nawiązy

51 Czy pamiętasz jak w PRL tańczyłeś walca, rozmowa z profesorem Arturem Wie- 
C2ystym, „Życie" 2000, nr 30, s. 18.

52 Tamże, s. 18-19.
53

PTS Oddz. Kraków, „Sawa", Wspomnienie na nadesłane na konkurs „Czym był 
1 C2ym jest dla mnie Kraków", 1970.

54
Ewa Adamek, relacja ustna, 2002.
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wania takich kontaktów wciąż się obniżał. „Miłość to istota życia 
między 15 a 18 rokiem życia" -  zauważał z przekąsem reporter już 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych55. Pośrednio wpływ 
na upowszechnienie się nowych norm obyczajowych, towarzyszących 
zmianom pokoleniowym, miał również malejący dystans towarzyski 
między płciami (czego przejawem było na przykład zanikanie wśród 
młodzieży tradycji zwracania się do siebie per pan, pani czy rozpo
wszechnionej najszerzej w okresie międzywojennym formy koleżan
ko, kolego56) w wyniku upowszechnienia się w latach sześćdziesią
tych koedukacyjnych szkół i wpływu kultury masowej, którego pełna 
ocena nie jest wciąż możliwa ze względu na brak szerszych badań 
poświęconych tej tematyce.

Jeszcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych w przypadku mło
dych mieszkających z rodziną, wspomina się o odwiedzinach płci 
przeciwnej jako wydarzeniu odświętnym, związanym z niedzielą, za
proszeniem na spacer bądź do kina. Jedna z przesłuchiwanych w cha
rakterze świadka przez sąd rejonowy w 1948 r. zeznawała:

Spotykaliśmy się raz w tygodniu w niedzielę, przychodził do mieszkania 
mojego ojca, czasami wychodziliśmy do kina, czasem na spacer, prezenty nie były 
drogie, większych sum ze mną nie tracił, mieliśmy się pobrać57.

Na początku lat sześćdziesiątych w wypowiedziach ankietowa
nych krakowskich licealistów pojawiało się „chodzenie na poważnie", 
czyli określenie takiego związku, co do którego istniało prawdopodo
bieństwo, że zakończy się małżeństwem. Wskazywałoby to na ist
nienie wśród młodzieży również kontaktów mniej zobowiązujących, 
o charakterze bardziej towarzyskim, wyrażających występowanie w śro
dowiskach młodzieżowych dość silnych równoprawnych (niezależ
nych od płci) więzów koleżeńskich. Związki takie coraz częściej sta
wały się elementem młodzieżowej codzienności, czy raczej prywat
ności, bo -  mimo że przez uczniów klas dziesiątych i jedenastych 
były uważane już wówczas za coś normalnego i zrozumiałego -  ze 
względu na rodziców czy wychowawców miały jednak charakter pół-

55 J. Lovell, Dziewczęta płaczą nadaremnie, Kraków 1962, s. 55-64. Por. także np-:
A. Strońska, Kogo przyniósł bocian, [w:) tejże, Proszę nie podawać nazwisk, W arszaw a  
1970.

56 Barbara Szmigielska, relacja ustna, 2002.
57 APK, WSR, 41/1948.
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)a\vny58. Fakt ten jest świadectwem zmian obyczajowych w obrębie 
dwóch pokoleń, które niekoniecznie musiały owocować konfliktem. 
^  czasem bowiem, w pierwszej kolejności w rodzinach pracowników 
Umysłowych, rosła akceptacja dla rozszerzania się sfery prywatności 
dzieci i następowało uwalnianie młodzieżowych kontaktów z gorsetu 
tytuału.

Brak kontroli rodzinnego środowiska zapewniał największą swo
bodę kontaktom w gronie pracującej starszej młodzieży oraz studen
tów. W latach czterdziestych dużą rolę eliminującą tę kontrolę od
grywały także doświadczenia czasów wojny. Warszawianka, która po 
Wyzwoleniu zdała maturę i wybrała wydział matematyczno-przyrod
niczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyznaje:

Byłam przecież pokoleniem wojennym. Od dawna paliłam, nieobcy był mi
P liszek  wódki, nikt nie kontrolował moich przydługich nieobecności i powro
tów59

Społeczność Krakowa, mimo powojennego migracyjnego chaosu, 
Przyjmowała zachodzące zmiany obyczajowe co najmniej ze zdzi
wieniem, a w pewnej części także oburzeniem:

Swoboda przejawia się nawet w stroju. Kobiety biegają ubrane mocno prze
wiewnie, kapelusza ani uświadczysz. Jest w tym wdzięk i lekkość, jednych to 
gorszy [...]»

Równie źle widziane było okazywanie sobie uczuć w miejscach 
Publicznych. Zachowanie, którego przykłady cytuję dalej, przynosiło 
W opinii starszych krakowian wstyd tak dziewczynie, jak i chłopako- 
^  a Bogu ducha winnym Plantom coraz gorszą opinię:

Chodziliśmy po Krakowie, zakochani, trzymając się za ręce. Całowaliśmy się 
ttyba pod każdym drzewem na Plantach61.

58
R. Dyoniziak, „Kodeks” moralny i seksualny młodzieży, [w:] tenże, Młodzieżowa 

’’Podkultura”. Studium socjologiczne, Warszawa 1965, s. 112-127, 156-64 (badania prze- 
r°Wadzono na próbie 313 uczniów i uczennic).

PTS Oddz. Kraków, Warszawianka z Krakowa, wspomnienie nadesłane na konkurs
" zym był i czym jest dla mnie Kraków", 1970, s. 11.60

Janina Rościszewska, Pamiętniki, BJ Rkp. Przyb. 23/82, listopad 1946.
. PTS Oddz. Kraków, R. Awerski, Wspomnienie nadesłane na konkurs „Czym był 

C2ym jest dla mnie Kraków", 1970, s. 3.
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[...] miałem dość czasu na podziwianie piękna Płant w towarzystwie miłych 
mieszkanek i prawie na każdej ławeczce, co rusz to innej, wyznawałem swoje 
uczucia tak długo, dopóki nie zdobyłem pocałunku wybranej. Brakowało już tych 
ławek i trzeba było korzystać z odpłatnych miejsc na krzesłach, ustawianych na 
Plantach na odcinku ulicy Szewskiej w kierunku obecnej „Drobnerówki". Te 
krzesła były przedłużeniem tradycji i pozostałością zwyczaju przedwojennej sno
bistycznej burżuazji krakowskiej, której nie wypadało siadać na ławkach prze
znaczonych dla pospólstwa62.

Ówczesny student filologii polskiej wspomina, że pocałunek 
z dziewczyną na Plantach na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych zakończył się dla niego koniecznością wysłuchania peł
nych oburzenia uwag przechodzącej w pobliżu starszej pani.

Jerzy Lovell, autor reportaży na temat przemian obyczajowych, 
wyśmiewał podejrzliwość w stosunku do uczuć okazywanych sobie 
przez młode zakochane pary, które „tulą się [...] na Plantach w cie
niach Collegium Novum". W powszechnej świadomości kojarzyć mu
siało się to jednoznacznie z „podejrzanymi gąszczami parku Jordana'
i „upiciu do nieprzytomności w Barze Sportowym". Kończył więc

• •
przewrotnie swój felieton, skonstruowany na podstawie obserwacji 
zachowania przypadkowej pary studenckiej: „Cóż to, [oni] wchodzi 
do Biblioteki Jagiellońskiej!"63.

Pary spotykały się we wszystkich popularnych miejscach spacero
wych Krakowa: na Plantach, na Wawelu i w Tyńcu, na Bielanach i na 
kopcu Kościuszki, w lasku Wolskim oraz na cmentarzach Rakowic
kim i na Salwatorze64. Kto mieszkał w centrum miasta i stać go było 
na zaproszenie „sympatii" do kawiarni, wybierał „Jamę Michalika", 
„Pollera", „Wierzynka" lub kanapy u „Noworolskiego". Mieszkańcom 
pozostałych dzielnic miasta pozostawały głównie spacery wiślanymi 
bulwarami, ponieważ stworzenie miejsc spotkań, gwarantujących 
jaką taką prywatność dwojgu ludziom, wciąż napotykało trudności. 
W dzielnicy Podgórze podjął się organizacji takiego miejsca w 1962 t  
Związek Młodzieży Socjalistycznej. Miały to być sobotnie „fajfy przy 
czarnej kawie" przy „muzyce z taśmy". Ale i w tym wypadku w związku 
z problemami z wynajęciem sali pomysł spalił na panewce65. O otwar

62 PTS Oddz. Kraków, Porzucił ojców zagrody (godło „Lech Sądecki") , wspomnienie 
nadesłane na konkurs „Czym był i czym jest dla mnie Kraków", 1970, s. 8.

/ o
J. Lovell, Cud się zdarzył. Reportaże i groteski, Warszawa 1959, s. 11.

64 PTS Oddz. Kraków, R. Awerski, Wspomnienie..., s. 3.
65 „Gazeta Krakowska" 1962, nr 15, s. 4.

118



ciu kawiarni „Krasnoludek" w Nowej Hucie donosiła z dumą kra
kowska prasa, zaznaczając jednak, że nadal brak w tej części miasta 
Miejsca, gdzie można by tańczyć66. Alternatywą dla publicznych 
miejsc rozrywki w drugiej połowie lat pięćdziesiątych coraz częściej 
M y  prywatki:

Często siedzimy po prostu całymi nocami u kogoś w mieszkaniu, słuchamy 
ja2zu, pijemy wódkę, gadamy. Kiedy atmosfera staje się zbyt intymna, kiedy 
udzie zaczynają się całować, obejmować, kiedy robi się zbyt ciasno, po prostu 

Uciekam67.

Bywało, że trudności finansowe i lokalowe oraz pora roku, która 
me sprzyjała „darmowej rozrywce", czyli spacerom, doprowadzały do 
r°zpadu związku dwojga nowo przybyłych mieszkańców miasta:

Najgorszy był dla mnie pierwszy miesiąc pobytu w Krakowie -  wspomina 
aziewczyna w połowie lat sześćdziesiątych. -  Nowe, obce środowisko, trudności 
Wiązane z nową pracą. Czułam się osamotniona i zagubiona. Pragnęłam jak 
na)Więcej przebywać z Andrzejem, ale to nie było takie łatwe, ponieważ był luty, 

dworze potwornie zimno. Trudno było włóczyć się po mieście. Nie mieliśmy 
Pieniędzy ani na kino, ani kawiarnię, gdzie moglibyśmy przynajmniej nie marz
y ć . Nie mieliśmy gdzie się podziać. On „siedział na karku" swoim szwagrom, 
Ja -  swojej przybranej ciotce, która pomogła mi zaczepić się w Krakowie i znaleźć 
Pracę, co bynajmniej nie było takie łatwe [...]. Nudziliśmy się. Przygnębieni nędzą 
^ egetacji, zatraciliśmy chęć do jakichkolwiek działań. [...] Doszliśmy w końcu 

0 Wniosku, że razem nic w życiu nie osiągniemy, każde musi iść swoją drogą
Mama na wiadomość, że zerwaliśmy, powiedziała: „Dobrze że z nim skoń- 

Czyłaś. Jakie miałabyś z nim życie? Ani pieniędzy, ani stanowiska"68.

^ycie intymne

Roma Ligocka w drugiej połowie lat pięćdziesiątych deklarowała:

Wspólne życie bez ślubu nie jest wtedy akceptowane. A więc wezmę ślub!69

Historykowi trudno jednak dzisiaj dać jednoznaczną odpowiedź 
Ua pytanie o charakter i powszechność stosunków intymnych przed

66 „Gazeta Krakowska" 1956, nr 21, s. 4.
R. Ligocka, Dziewczynka..., s. 243-244.
Mój chłopiec, moja dziewczyna, wyb. i oprać. A. Berkowicz, Warszawa 1968, s. 127-129. 
R. Ligocka, Dziewczynka..., s. 248.
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ślubem, o postępujące w kolejnych dekadach PRL przemiany w sfe
rze, która wciąż stanowiła tabu w świadomości społecznej. Brak ba
dań źródłowych, które polegałyby na żmudnej analizie jednostkowych 
dokumentów urzędów stanu cywilnego70 (roczne sprawozdania sta
tystyczne nie zawierają informacji na przykład o ślubach przyspieszo
nych ze względu na ciążę). Jedyne dane na temat Krakowa, jakimi 
w tym zakresie dysponujemy, to wyniki badań terenowych przepro
wadzonych w 1974 r. przez Krystynę Kluzową, która przeanalizowała 
sytuację trzystu kobiet mieszkających na terenie wszystkich ówczes
nych dzielnic administracyjnych miasta71. Odnotowała ona siedem 
urodzeń przedmałżeńskich. Miały one miejsce w grupie najmłod
szych kobiet, które nie przekroczyły dziewiętnastego roku życia. Po
nadto w sześćdziesięciu pięciu przypadkach urodzenie dziecka na
stępowało przed upływem dziewięciu miesięcy od daty ślubu. Autorce 
udało się na podstawie analizy kwestionariuszy wykluczyć w ich więk
szości wcześniactwo, można więc przyjąć, że około 20 proc. ankieto
wanych przez nią kobiet zaszło w ciążę przed ślubem. Co ciekawe, 
trudno przypisać wcześniejsze urodzenia jednej charakterystycznej 
grupie kobiet. Co prawda wśród osób z wykształceniem podstawo
wym zdarzały się one najczęściej (32 proc.), ale również stosunkowo 
często miały m iejsce w grupie kobiet z wykształceniem średnim 
i wyższym (24 proc.)72. Liczba ta byłaby zapewne większa, gdyby nie 
fakt, że część par skutecznie zabezpieczała się przed niepożądaną 
ciążą, co nie jest niczym dziwnym, skoro już dane73 dotyczące życia 
rodzinnego „najemnych pracowników naukowych" w okresie mię
dzywojennym mówią o powszechnym stosowaniu w tym środowisku 
różnych form środków antykoncepcyjnych74. Za najbardziej rozpo-

70 Przez porównywania dat ślubów i pierwszych urodzeń.
71 K. Kluzowa, Społeczne uwamnkowania dzietności rodzin (na przykładzie badań 

przeprowadzonych w Krakowie w 1974), Wrocław 1978, s. 32. Na temat m.in. robotnic 
nowohuckich zob.: M. Fidelis, Młode robotnice w mieście: percepcje kobiecej seksualności 
w Polsce wiatach pięćdziesiątych, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty 
seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2004.

72 Tamże, s. 61-62.
7 O

L. Mroczka, Krakowianie. Szkic do portretu zbiorowego w dobie industńalnej trans
formacji, Kraków 1999, s. 24-25.

74 W Polsce według badań przeprowadzanych na początku lat sześćdziesiątych 62 proc. 
mężatek rozpoczęło życie seksualne przed ślubem, w większości przypadków ze swoim 
mężem, co charakterystyczne -  połowa z nich potępiała podczas wywiadu ten fakt. Zob.-
B. Łobodzińska, Młodość, miłość, małżeństwo, Warszawa 1971, s. 90-94.
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Wszechniony środek antykoncepcyjny uchodziła prezerwatywa, w prak
tyce jednak na jednego mężczyznę w wieku 18-64  lata rocznie przy
padały 2,5 sztuki (22 min na 9 min mężczyzn). Jeśli wierzyć ba
daniom z 1958 r. przeprowadzanym w Klinice Położnictwa i Chorób 
Kobiecych AM w Lublinie, 65 proc. kobiet nadal podawało wówczas 
stosunek przerywany jako główny środek zapobiegania ciąży (ponadto 
14 proc. ankietowanych wymieniało prezerwatywy, 12,2 proc. -  che
miczne i mechaniczne środki kobiece, 3,9 proc. -  irygacje). Według 
Marii Trawińskiej od początku lat siedemdziesiątych sporo kobiet 
zaczęło stosować propagowane przez Kościół metody termiczne i ka
lendarzyk małżeński (a jednocześnie dla bezpieczeństwa stosunek 
Przerywany).

Niestety, sformułowanie pełniejszych wiarygodnych wniosków co 
do pożycia przed ślubem nie jest tutaj możliwe, podobnie jak odpo
wiedź na pytanie o przedwczesną ciążę jako jedyny motyw ślubu.

Porównując sytuację krakowianki lat siedemdziesiątych ze staty
styczną polską panną młodą tego czasu, warto dodać, że nie wyróż
niała się ona pod interesującym nas tutaj względem. W 1970 r. 24 proc. 
Polek mieszkających w miastach zawierało ślub „w odmiennym sta
nie", a 5 proc. urodzeń było urodzeniami przedślubnymi75. Bożena 
Łobodzińska tak podsumowywała wyniki badań ogólnopolskich:

Rozluźnienie obyczajów znacznie wyprzedza umiejętność świadomego regu
lowania zachowań seksualnych i ich skutków76.

W wypadku Krakowa miało to zapewne także związek z faktem, 
Ze zaledwie w co piątym domu córki (bo tylko ich dotyczyło badanie) 
rozmawiały z członkami rodzin na temat liczby swych przyszłych 
dzieci. Natomiast znacznie częściej członkowie rodziny macierzystej, 
Przede wszystkim matki i siostry, były dla respondentek pierwszymi 
^form atorkam i w zakresie zagadnień dotyczących współżycia m ał
żeńskiego oraz obowiązków macierzyńskich77.

Niestety, nie wiemy, jak powszechne było faktycznie to zjawisko, 
^epodważalny jest jedynie fakt, że źródłem informacji w sprawach

75 B. Łobodzińska, Dobór małżeński jako społeczny proces kojarzenia partnerów, [w:] 
rzeniiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, Warszawa 1975, s. 237.

76 Tamże, s. 236.
K. Kluzowa, Społeczne uwarunkowania..., s. 97.



macierzyństwa i współżycia pozostawał przekaz osobisty i to osób tej 
samej płci, nie zaś książka, szkoła czy poradnia.

W powojennym Krakowie stopniowym, chociaż wyraźnie zauwa
żalnym procesem było stawanie się okresu narzeczeństwa, rozumia
nego tutaj jako czas między decyzją o zawarciu ślubu a ostatecz
nym powiedzeniem „tak", zjawiskiem nie tylko prywatnym, ale i in
tymnym. Pozostałości deklaracji małżeńskich jako zjawiska pub
licznego zanikają bowiem już krótko po zakończeniu wojny, kiedy to 
w „Dzienniku Polskim" pojawiają się ostatnie zapowiedzi przed
ślubne78.

O intymności świadczy niechęć do posługiwania się wobec siebie 
i innych osób pojęciem narzeczony -  narzeczona i zastępowaniem go 
mającym o wiele szersze znaczenie sformułowaniem „chodzenie ze 
sobą". W pamiętnikach i wywiadach zanikają także wraz z upływem 
czasu informacje o zaręczynach i obrzędach z nimi związanych, na 
przykład o oficjalnej wymianie pierścionków w obecności rodziny. 
Nawet jeżeli takie wydarzenie miało miejsce, nie przywiązywano do 
niego na tyle dużej wagi, by zanotować je we wspomnieniach. Cho
ciaż nadal deklaracja zawarcia związku małżeńskiego bywała okazją 
do pierwszego spotkania się obydwu rodzin, które nie miały juz 
bezpośredniego wpływu na wybór partnera(ki) swego dziecka, to coraz 
częściej takie spotkanie następowało podczas organizowania ślubu 
czy wręcz podczas przyjęcia weselnego.

Proces ten przebiegał, jak się wydaje, niezależnie od wszelkich 
działań celowych instytucji o charakterze publicznym. Działania te 
zresztą w gruncie rzeczy koncentrowały się na problemach szczegóło
wych, takich jak współżycie seksualne i związane z tym: antykon
cepcja oraz przerywanie ciąży. Niewątpliwie jednak cytowane na wstę
pie fragmenty wypowiedzi uczestników zjazdu TŚM, mimo ostrości 
pewnych sformułowań, nie miały wiele wspólnego z faktycznymi 
działaniami mającymi na celu kontrolę społecznych zachowań w’ tej 
sferze życia. Wyjątkiem było śledzenie prywatnych zachowań osób, 
które z racji pełnionych stanowisk mogły takiej kontroli podlegać. 
Środowiska laickie zainteresowane tą problematyką i upowszechnia
niem pewnych wzorców zachowań, głównie przez poradnictwo, były 
odosobnione i nie znajdowały poparcia w szerszych kręgach władz, 
które mogły mieć wpływ na ich rozpowszechnienie przez edukację-

78 „Dziennik Polski" 1946, nr 1, s. 10.

122

i



Czy przyczyną tego był obyczajowy konserwatyzm, czy lekceważenie 
tej tematyki, pozostaje kwestią otwartą.

Śluby i rozwody

Unifikacyjne ustawodawstwo rodzinne z 1946 r., oparte zresztą 
na projektach z 1929 r., nadawało małżeństwu charakter w pełni 
świeckiej umowy cywilnej. W powojennej sytuacji społeczeństwa pol
skiego stanowiło to element składowy kształtowania nowej tradycji 
Wiążącej małżeństwo, a następnie rodzinę z państwem, które „błogo
sławi młodym na nowej drodze życia". W sytuację ze swej natury 
całkowicie do tej pory prywatną (nawet jeżeli wcześniej ślub miał 
charakter świecki, to był to prywatny wybór młodej pary) wkroczyło 
obligatoryjnie państwo. Już 2 stycznia 1946 r. gazety codzienne do
nosiły o uroczystym otwarciu Urzędu Stanu Cywilnego na ulicy Go
łębiej, które oznaczało wejście tych ustaw w życie. Podjeżdżające pod 
budynek bryczki i kolejki oczekujących na „najważniejszą chwilę 
W życiu" budziły przede wszystkim ciekawość przechodniów i oko
licznych mieszkańców, lecz siły uświęcającej raczej nie miało. Reali
zacja ustawy powodowała zapewne początkowo znaczne trudności, 
0 czym świadczą kolejno ponawiane wezwania do zawierania ślubów 
cywilnych (gazety codzienne przypominały, że „tylko ślub zawarty 
Przed urzędnikiem jest ważny")79. Należy dodać, że ustawodawstwo 
unifikacyjne wprowadzało wiele nowoczesnych formuł prawnych, 
Między innymi gwarantowało równość praw i zobowiązań obu m ał
żonków (minimalny wiek mężczyzny to do 1964 r. -  18 lat) oraz 
W Wypadku trwałego rozkładu pożycia dawało prawo do rozwodu 
(jeśli nie zagrażało to dobru dziecka).

Chociaż wszelkie uogólnienia na ten temat są na tym etapie 
badań bardzo utrudnione, to jednak dotychczas przebadane źródła nie 
Pozwalają na nadmierne podkreślanie znaczenia prawa o ślubach cy
wilnych w życiu mieszkańców. Moment zawarcia związku małżeń
skiego był nadal przede wszystkim uroczystością prywatną, dla której 
Urzędowy podpis był koniecznym dopełnieniem. Skromne uroczy
stości odbywały się w domu (niewiele jest ogłoszeń na temat organi
k i  wesel w lokalach), w towarzystwie rodziny i najbliższych przy- 
)aciół. Ślub był tradycyjnie uwieńczony fotografią, „z kwiatami z bi

79 „Dziennik Polski" 1946, nr 4, s. 6.
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buły z uwagi na typowy brak zaopatrzenia w kwiaciarniach" -  jak 
relacjonuje jeden z pamiętnikarzy. Prezent ślubny dla małżonków 
stanowił zwykle serwis obiadowy, na przykład z fabryki w Ćmielowie 
(produkowany w trzech wersjach).

Wraz z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej i zaopatrzeniowe) 
na rynku śluby cywilne traciły coraz bardziej charakter „tej jedynej 
wyjątkowej chwili", odbywając się w obskurnym pokoiku „bez fira
nek, kwiatów i roślin ozdobnych, które mogłyby nowożeńcom uprzy
jemnić ten ważny moment życia"80. W żaden więc sposób nie mogły 
konkurować z uroczystościami o charakterze religijnym i domowym 
-  prywatnym.

Pewnym narzędziem w sterowaniu życiem osobistym obywateli 
przez państwo było udzielanie zwolnienia z pracy na czas samej uro
czystości lub podroży poślubnej. Na początku lat pięćdziesiątych zda
rzały się wypadki nieudzielania wymaganej zgody. Zwolnienia z oka
zji ślubu nie uzyskiwali przede wszystkim skoszarowani junacy Służ
by Polsce81. Wypadki odmowy zgody na podróż poślubną (zwykle do 
Zakopanego)82 zdarzały się częściej w normalnych zakładach pracy. 
W ten sposób, jak się wydaje, starano się kreować hierarchię waż
ności, w której państwo, reprezentowane przez zakład pracy, i jego 
doraźne potrzeby miały pierwszeństwo wobec życia osobistego praco
wnika.

Sam akt ślubu często nie dawał małżonkom w latach 1945-1955 
żadnej gwarancji intymności. Ogromne trudności mieszkaniowe, któ
re były codziennością w Krakowie tak w okresie bezpośrednio po
wojennym, jak i w latach pięćdziesiątych, w największym chyba sto
pniu dotknęły pary małżeńskie. Często praktykowane wspólne za
mieszkiwanie ludzi zupełnie sobie obcych, o różnych upodobaniach 
i temperamentach bardzo niekorzystnie wpływało na kontakty między
ludzkie:

Powstawały konflikty i użeranie się o korzystanie ze wspólnych pomieszczeń 
i urządzeń domowych, tym gorsze, że zwyciężał przede wszystkim silniejszy 
i bardziej brutalny83.

80 APK, DRN NH 703/10, 8 kwietnia 1955 r.
81 APK, SP Kr, Rozkazy dzienne 804a, 1952 r., k. 8.
82 J. Lovell, Na dobre i na złe, Kraków 1975, s. 12.
Q i

J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w naszej pamięci, Kraków 1991, s. 209.



W ten sposób sąsiedztwo, które stanowić powinno jedynie ewen
tualny, zależny od intencji, składnik prywatności, na skutek wa
runków obiektywnych i niezależnych od mieszkańców miasta stało 
Sl? na długi okres przymusowym składnikiem prywatności rodzinnej, 
a więc i małżeńskiej.

W skrajnych przypadkach bywało, że miejscem spotkań małżon
ków mogła być jedynie ławka w parku lub stołówka zakładowa. Na 
tamach lokalnej prasy mówiono otwarcie o destrukcyjnym wpływie 
tru n k ó w  mieszkaniowych na stabilność małżeństw. Zdarzało się, 
2c małżonkowie mieszkali osobno. Dotyczyło to głównie pracow
ników napływowych, brak mieszkań uniemożliwiał ich połączenie 
z żonami i dziećmi przebywającymi w pierwotnym miejscu zamiesz
kania, a restrykcyjny podział hoteli robotniczych na męskie i kobiece 
Wiązany był z zakazem wspólnego przebywania w nich małżonków, 
"^kta Dzielnicowej Rady Narodowej Nowej Huty obfitują w obszerne 
°Pisy trudności, jakie powodowała ta sytuacja. Jeszcze w 1954 r. je
den z robotników skarżył się na drożyznę osobnego stołowania jego 
1 niałżonki, która jest w ciąży, a on nie będzie mógł być przy niej 
^  decydującej chwili84. Najbardziej zdesperowani decydowali się na 
im an ie  zakazów, co jednak powodowało kolejne skargi, w takich 
Wypadkach ze strony współlokatorek żony, skrępowanych ciągłą obec
nością mężczyzny ich pokoju hotelowym85.

Opisane warunki życia miały wpływ na trwałość związku mał- 
Zeńskiego tak w latach czterdziestych, jak i latach pięćdziesiątych, 
ale, co zadziwiające, nie zawsze negatywny. Początkowo tzw. obiekty
wne trudności zdają się integrować małżonków, następnie ogrom 
Problemów wpływa destrukcyjnie na małżeńskie stadła. Niestety, 
rozważania na temat trwałości małżeństwa w powojennym Krakowie 
utrudniają ogromne luki w zestawieniach statystycznych dotyczących 
Rozwodów (najwcześniejsze pełne dostępne dane na ten temat dotyczą 
końca interesującego nas okresu lat 1959-1960). Historię tego zja
wiska trzeba więc odtworzyć na podstawie danych i porównawczych 
°Pinii późniejszych oraz sądowych akt rozwodowych. Już pobieżny 
lch przegląd uświadamia, że w pierwszym interesującym nas pod- 
°kresie liczba rozwodów była niewielka i takie wyjście traktowano 
)ako ostateczność w regulowaniu wewnętrznych małżeńskich kon

84
APK, DRN NH 703/8.

85
1 amze.
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fliktów86. Można przypuszczać, że stan ten był spowodowany z jednej 
strony ciągłym funkcjonowaniem tzw. tradycyjnego modelu małżeń
stwa. Z drugiej zaś -  małżeństwo zdawało się gwarantować czasami 
minimalne, ale jednak poczucie bezpieczeństwa osobistego i mate
rialnego w czasach, gdy nawet:

[...] po mieszkaniu należało poruszać się cicho i ostrożnie i z dzieckiem 
rozmawiać szeptem, [...] a gdy ktoś dzwoni do drzwi, spoglądać przez judasza •

W nioski rozwodowe, które wpływały do Krakowskiego Sądu 
Okręgowego w latach 1945-1950  to w większości wypadków skutki 
czasów okupacji. Uświadamiają one, z jakim bagażem doświadczeń 
ludzie wkraczali w rok 1945 i jak ogromne piętno odcisnęła wojna 
na ich życiu osobistym. Niewielką tylko część spraw stanowią akta 
rozwodowe par, które separację od łoża i stołu uzyskały przed wojną, 
nawet na początku lat trzydziestych, i już w pierwszej połowie roku 
1945 pragnęły szybko i zgodnie uregulować swoje życie osobiste (zwy- 
kle także usankcjonować istniejący od dłuższego czasu konkubinat)88* 
W pierwszych latach powojennych przez rozwód kończą także swój 
krótki żywot fikcyjne śluby okupacyjne, które zawierano najczęściej, 
by uchronić kobietę przed wywózką do pracy przymusowej w Rzeszy*

Już na pierwszy rzut oka widać, że większość spraw rozwodowych 
nie jest wynikiem prywatnych konfliktów między dwojgiem małżon
ków. Ich przyczyny są najczęściej niezależne od osób zaintereso
wanych i związane z oddziaływaniem zewnętrznych warunków cza
sów wojny. Należą do nich: czasowe lub stałe rozdzielenie małżon-

•

ków, problemy natury narodowościowej, religijnej czy ideologiczne), 
będące pochodną działań okupanta, trwały uraz psychiczny obojga 
współmałżonków doświadczonych przez wojnę. Na początku lat po
wojennych w pierwszej kolejności starano się pospiesznie rozwiązać 
niewygodne związki z osobami, które po wkroczeniu do Krakowa

86 W 1959 r., kiedy średnio zawierano około 4,5 tys. związków małżeńskich, wpłynęł0 
zaledwie 800 wniosków rozwodowych, z czego orzeczono 319, zob.: Rocznik statystyczny 
miasta Krakowa 1945-1960.

87 Zaświadcza o tym także proces, zwany przez socjologów „fazą kompensacyjną" P° 
spadku wskaźnika matrymonialności (czyli po prostu liczby zawieranych małżeństw) w cza* 
sie wojny. Od 1946 r. prawie niezmiennie rosła liczba zawieranych małżeństw, b y  w  latach 
pięćdziesiątych osiągnąć liczbę 4,5 tys. rocznie i utrzymać się na tym poziomie mnie) 
więcej do 1962 r.

88 APK, SOKC 1384/299, 1946 r.
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Niemców określiły się jako osoby narodowości niemieckiej lub ukraiń
skiej (zwykle już od dawna nie przebywały one w Polsce)89. Z czasem 
Jednak oskarżenia o współpracę z tajną policją, gestapowcami, pod- 
P*sanie Volkslisty itp. stały się, sądząc po formułach prawniczych 
1 minimalnej liczbie świadków, sposobem-wytrychem na uzyskanie 
rozwodu w wypadku, gdy miejsce pobytu współmałżonka nie było 
znane, a nadzieja na jego powrót dawno zgasła. Oskarżenie takie 
dawało bowiem faktycznie stuprocentową gwarancję orzeczenia roz
wodu. Począwszy mniej więcej od roku 1947 akta sądowe zaczynają 
obfitować w drukowane na czerpanym papierze, opatrzone brytyjski- 
jni pieczęciami notarialne potwierdzenia stałego pobytu w Wielkiej 
Brytanii90. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim małżonków -  
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy nie zdecydo
wali się na powrót do kraju. Rozstania te, chętnie i szybko sankcjo
nowane przez sądy, zdarzały się zwykle wśród ludzi wykształconych 
1 stosunkowo dobrze sytuowanych i pozornie odbywały się zgodnie 
1 bezkonfliktowo. Rozmiarów dramatu pozostałych w kraju żon mo
żemy się jedynie domyślać, biorąc pod uwagę fakt, że jednym z mo
tywów decyzji o rozwodzie mogły być szykany, na jakie narażone były 
°soby pozostające w bliskich kontaktach z Polakami mieszkającymi 
W Europie Zachodniej.

Podsumowując ten problem, można posłużyć się słowami żydow- 
skiego małżeństwa, które prosiło o rozwód w 1946 r., że w więk- 
szości tych stosunkowo nielicznych wypadków rozpadu małżeństwa 
^okoliczności wojny i [wieloletnia] rozłąka uniemożliwiła pożycie, 
ez winy żadnej ze stron//91.

Sytuacja uległa zmianie na początku lat pięćdziesiątych, kiedy to 
lczba rozwodów wzrosła rocznie średnio o około 50 procent i do

ty czy ły  one głównie osób młodych i bardzo młodych poniżej 24 roku 
życia (w wypadku kobiet 70 proc.). Gross stanowią małżeństwa osób, 
^tóre przybyły do miasta w związku z powstaniem kombinatu, stu- 
. enci itd.92 Związki, które miały przypieczętować awans społeczny, 
Jakim niewątpliwie była, na przykład dla dziewiętnastolatków przy-

89^
 ̂ $APK, SOKC 1384/62, 1384/191, 1384/378, 1384/702, 1384/1055, 1946 r.

przykład APK, SOKC 1400/2804 1947 r., 1407/338 1948r., 1407/1320 1948 r., 
1949 r.

91 APK, SOKC 1384/1049 1946 r.
92

J. Lovell, Czy kryzys instytucji..., s. 11, 21.
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byłych do miasta z przeludnionych krakowskich czy kieleckich wsi, 
praca w kombinacie, natrafiały na ogromne trudności życia codzien
nego, a przede wszystkim brak wszelkiej intymności.

Między rokiem 1946 i 1981 liczba rozwodów Polsce potroiła się, 
lecz było to zjawisko zdecydowanie miejskie, Kraków zaś nie odbiegał 
szczególnie od średniej statystycznej dla miast. Z danych dotyczących 
rozwodów w wielkich miastach Polski, które dla lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych zestawiła Barbara Łobodzińska, wynika, że kra
kowianie zdecydowanie rzadziej decydowali się na rozwód niż war
szawiacy czy mieszkańcy Łodzi, za to nieco częściej niż poznaniacy93-

93 Wskaźniki dla Warszawy (na 10 tys.) wzrosły w latach 1960-1973 z 17 do 36 , gdy 
dla Krakowa odpowiednio z 11,6 do 21,3, zob.: Łobodzińska B., Divorce in Poland: Its 
Legislation, Distribution and Social Context, „Journal of Marriage and the Family" 1983, 
nr 4, s. 934.



Rozdział 4

Prywatne wybory a czas wolny 1 

Dzień powszedni i świąteczny

Władze partyjne chciały mieć wpływ na kulturę spędzania czasu 
Wolnego przez Polaków, a plany organizacyjne w tym zakresie starano 
się realizować głównie za pośrednictwem związków zawodowych. 
Potwierdza to obszerna dokumentacja wydziałów kulturalno-oświato
wych tych organizacji. W ideologii, którą kierowały się ówczesne elity 
Państwowe, dokonano swoistego przewartościowania funkcji czasu 
Wolnego w życiu jednostki. Możemy określić je, przyglądając się ce
lom i zadaniom, jakie przypisano wczasom organizowanym przez 
Fundusz Wczasów Pracowniczych2 podczas kursu przeprowadzonego 
W Krakowie jesienią 1953 r. Na wstępie pouczono uczestników, że 
Wczasy służyć mają:

1) udostępnieniu robotnikowi i pracownikowi umysłowemu „przy
jemnego, pożytecznego i właściwego spędzenia czasu i regeneracji sił, 
Poprzez dobre wyżywienie, korzystanie z powietrza, wody, lasów 
i gór",

2) zapobieganiu chorobom zawodowym,
3) uodpornieniu organizmu na choroby, które w przyszłości mog- 

tyby doprowadzić do niezdolności do pracy3.
Wyraźnie na plan pierwszy wysuwano korzyści, jakie wynikają

z Wypoczynku dla wykonywanej przez człowieka pracy. Osobę jako 
taką i jej potrzeby związane z indywidualnymi zainteresowaniami, 
Pragnieniami czy zdrowiem zepchnięto na plan drugi. Hierarchizacja

1 Niniejszy rozdział nie dotyczy uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, czyli czę
stotliwości uczęszczania do kina, teatru itd. Na ten temat porównaj np.: C. Bywalec,
U m iany uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa po II wojnie światowej, „Kul- 

tllra i Społeczeństwo" 1976, t. 20, nr 3, s. 217-230; tenże, Życie kulturalne w Krakowie 
w trzydziestoleciu Polski Ludowej (1945-1974), „Kultura i Społeczeństwo" 1978, t. 22,
Ur 4, s. 137-148.2

Na temat Funduszu Wczasów Pracowniczych zob.: D. Jarosz, Robotnicy, robotnice 
1 fundusz Wczasów Pracowniczych (do 1956 r.), [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego..., 
ę* 481-493; 30 lat działalności Funduszu Wczasów Pracowniczych. Sympozjum naukowe. 
Pała 1979, Warszawa 1980.

3 APK, ORZZ KO, 409/ 3832, Kurs dla kierowników świetlic, 7 września-7 grudnia
-'oo.
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celów wynikała z faktu, że praca, a raczej jej wydajność, stanowiła 
w ówczesnej rzeczywistości, przynajmniej w teorii, priorytet i nie
zmienny punkt odniesienia. Była czynnikiem wartościującym, okreś
lającym miejsce jednostki w społeczności oraz jej przydatność dla 
wspólnoty. Wobec tego urlop czy na przykład wolne popołudnie miały 
gwarantować wypoczynek nie tyle „po pracy" co „do pracy". Czas ten 
miał umożliwić „odnowienie sił robotnika". Zadaniem FWP, co pod
kreśla Dariusz Jarosz, była również szeroko pojęta praca kulturalno- 
-oświatowa oraz zacieśnienie „międzynarodowej łączności klasy ro
botniczej" przez wymianę zagraniczną4. Należy dodać tutaj jeszcze 
jeden aspekt pracy na rzecz „uświadomienia społecznego" klasy ro
botniczej. Otóż przebywanie ze sobą mieszkańców miasta i wsi miało 
służyć wzmocnieniu sojuszu robotniczo-chłopskiego.

„Wczasy dnia codziennego" 5

Główną formą organizacji czasu wolnego pracownika, poza okre
sem urlopowym, miały być placówki nazywane najczęściej świetli
cami, w gruncie rzeczy jednak ambicją ich twórców było stworzenie 
czegoś:

[...] pośredniego między świetlicą, kawiarnią a klubem robotniczym, który 
dając godziwą rozrywkę kulturalną, zastąpi dawne zgniłe burżuazyjne formy 
życia zbiorowego6.

Tego typu placówki powstawały z inicjatywy ruchów politycznych 
przed drugą wojną światową jako forma pracy w środowisku robot
niczym, przede wszystkim zaś forma jego aktywizacji politycznej.

• *

W powojennym Krakowie świetlice miały zająć miejsce restauracji 
i innych lokali, których zdaniem władz było w mieście zdecydowanie 
za dużo7. Świetlice takie najczęściej powstawały w zakładach pracy

4 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000, s. 108.
5 Pojęciem tym posłużył się w swojej pracy dotyczącej wolnego czasu robotników  

nowohuckich drugiej połowy lat pięćdziesiątych M. Siemieński. Zob. tenże, Z badań ndd 
działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie, Wrocław 1961.

6 APK, ORZZ KO 409/3826, Sprawozdanie z działalności Świetlicy Międzyzwiązkowej 
w Krakowie od 15 do 31 stycznia 1949 r.

7 APK, ORZZ 174/2065, Pismo Związku Zawodowego Pracowników Energetyki, Od
dział w Krakowie, 27 grudnia 1949 r.
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lub w ich pobliżu (wyjątkiem była świetlica międzyzwiązkowa otwar
ta pod koniec lat czterdziestych, która swym zasięgiem obejmowała 
całe miasto). Już w 1946 r. władze, wykorzystując do tego celu przede 
Wszystkim wydziały kulturalno-oświatowe związków zawodowych, 
rozpoczęły propagowanie na dużą skalę nowych form spędzania wol
e g o  czasu, przede wszystkim wśród pracowników większych za
kładów pracy i ich rodzin. Chodziło zwłaszcza o tradycyjne środo
wiska robotnicze w dużych przedsiębiorstwach, w których, jak na 
Przykład w Zakładach Szadkowskiego (powszechnie nadal określa
nych dawnym imieniem Zieleniewskiego), praca była często dzie
dziczona z pokolenia na pokolenie. Świadectwem tego może być do
kumentacja dotycząca kontroli świetlicowych zespołów artystycznych 
w województwie krakowskim, w wyniku której wyróżniono zespoły 
artystyczne działające w Zakładzie Tutek i Bibułek w Alejach Sło
wackiego, w Solvayu w Borku Fałęckim, w Sempericie na Rzeźniczej, 
phemimetalu, Fabryce Sygnałów Kolejowych, w Zieleniewskim, Kab- 
*ach, Polskich Zakładach Odzieżowych na Rynku Głównym8, a więc 
zakładach „starych". Fakt ten zaprzecza opinii o chęci kreowania
1 kontrolowania „nowego człowieka" tylko w później powstałych, no
wych skupiskach pracowniczych i zapobiegania w ten sposób sze- 
r2ącemu się w nich alkoholizmowi.

Czas wolny usiłowano więc maksymalnie związać z zakładem 
Pracy i zintegrować z nim życie towarzyskie. Powstające świetlice
2 założenia miały charakter bardzo formalny, o czym świadczy mię
dzy innymi zalecenie tworzenia samorządów świetlicowych, składa
jących się z wybieralnych członków stałych i niestałych9.

Jak funkcjonować miała wzorcowa placówka tego typu, pokazuje 
dokumentacja dotycząca Świetlicy Międzyzwiązkowej, która mieściła 
Slę w dawnej kawiarni „Adria". Czynna w dni powszednie od godziny 
l 6.00, a w niedziele od 11.00, oferowała pracownikom możliwość 
sPędzenia wolnego czasu według szczegółowo określonego, ambit
nego planu zajęć:

-  16 .00-18 .30  audycje radiowe,
-  18 .30-19 .00  muzyka operowa z płyt oraz informacje na temat 

^retta i kompozytorów,

8 APK ORZZ KO 409/3827.
9 APK ORZZ KO 403/ 3726. Instrukcja OKZZ dla placówek kulturalno-oświatowych 

2a 1946 r.
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-  19 .00-20 .00  referat z dyskusją lub występy świetlicowe,
-  20 .00 -20 .45  -  audycje radiowe,
-  20 .4 5 -2 2 .0 0  muzyka taneczna i rozrywkowa z płyt.
W świetlicy mieściła się czytelnia czasopism i biblioteczka, prze

widywano urządzanie wystaw prac amatorskich oraz występów zespo
łów artystycznych dla pracowników i ich rodzin10.

Przykład ten dowodzi wyraźnie, że nad zaspokojeniem potrzeby 
wypoczynku i rozrywki dominował element edukacji światopoglądo
wej i kulturalnej, co było zresztą zgodne z twierdzeniem, że świetlica 
to jednocześnie jeden z „najważniejszych elementów wychowania do
brych obywateli naszego demokratycznego państwa polskiego"11- 
W związku z tym stałymi i ważnymi punktami programu świetlico
wego były referaty i pogadanki na tematy ogólne (np. „Co czytać")/ 
polityczne, gospodarcze, związkowe, współczesne i historyczne. Mi' 
nimum jeden wieczór w tygodniu miał być poświęcony dyskusji nad 
nowymi zarządzeniami państwowymi, zmianami ustaw socjalnych 
i podatkowych, umowami zbiorowymi itp. Popularną formą „zajęć' 
świetlicowych były tzw. żywe dzienniki w wykonaniu, przykładowo, 
komitetu redakcyjnego gazetki ściennej12.

W latach 1948-1949  nastąpiły zmiany w zadaniach stawianych 
świetlicom zakładowym, wyrażające się między innymi w likwidowa
niu pojawiających się wcześniej kursów języka francuskiego, angiel' 
skiego i kursów buchalteryjnych13. Wówczas także placówki te dot
knęła powszechna akcja scalania i jednoczenia, co wiązało się z ich 
maksymalnym upolitycznieniem14. Scentralizowano i nasilono kon
trolę zespołów artystycznych. Z jednej strony prowadzący te zespoły 
zmuszeni zostali do zgłaszanie kierownictwu ich repertuaru, z drugie) 
mieli realizować gotowy i ujednolicony program nadsyłany z centrali/ 
w którym znalazły się okolicznościowe „montaże recytatorsko-insce
nizacyjne", nuty pieśni partyjnych, wiersze o Armii Czerwonej. Za

10 APK, ORZZ KO 409/ 3826, Sprawozdanie z działalności Świetlicy Międzyzwi^2' 
kowej...

11 APK, ORZZ KO 403/ 3726, Instrukcja OKZZ dla placówek...
12 APK, ORZZ KO 409/3826, Sprawozdanie z działalności Świedicy M iędzyzakłado' 

wej...
13 Wcześniej były one wymieniane, por.: APK ORZZ KO 403/3707, Zadania ś w ie tlic  

1947.
14 APK, ORZZ KO 409/ 3826, Sprawozdanie Wydziału Kulturalno-Oświatowego Z‘l

ostatni kwartał 1948 r. i miesiąc styczeń 1949 r.
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dania świetlic poszerzano o stały repertuar propagandy tego czasu: 
Współzawodnictwo pracy, ruch racjonalizatorski, pogłębianie uczuć 
Patriotycznych oraz mobilizację do walki o pokój15. Świetlice przejęły 
część zadań likwidowanego Towarzystwa Uniwersytetów Robotni
czych. Starano się w nich także adaptować do nowej rzeczywistości 
^Wyczaję związane z obchodami świąt religijnych, przede wszystkim 
Świąt Bożego Narodzenia, określanych wówczas częściej mianem 
//Obchodów gwiazdkowych"; z ich okazji związki zawodowe i rada 
narodowa obdarowywały dzieci pracowników prezentami.

Założenia twórców świetlic (niezależnie od nadawanych tym pla
cówkom nazw) były jasne i ambitne, lecz życie, szczególnie w czasie 
Wolnym od pracy, biegło swoimi znajomymi, utartymi ścieżkami. Po 
ceremonialnym otwarciu świetlicy i entuzjastycznych opiniach o ty
siącach odwiedzających szara codzienność przynosiła rozczarowanie. 
Świetlice dzielono więc „na te, które pracują źle, i te, które nie pracują 
Wcale"16. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obciążano przede 
Wszystkim kierowników tych placówek, którym zarzucano złą organi
zację pracy, a w połowie lat pięćdziesiątych także brak kwalifikacji do 
Pracy artystycznej czy kulturalnej oraz zaniechanie współpracy z krę
gami artystycznymi Krakowa17.

Sądząc z lektury odpowiedzi urzędników na skargi kierowane 
W 1953 r. do dzielnicowej rady narodowej przez mieszkańców Nowej 
^ uty, księgozbiory świetlic (w tym ich odmiana w hotelach robot
niczych Nowej Huty, zwana Czerwonymi Kącikami) były nieciekawe 
Inb nieliczne (np. pięćdziesiąt książek), a jednocześnie rzadko wy
mieniane. W bibliotekach zakładowych i świetlicowych brakowało 
czasopism codziennych, a tygodniki, jak „Świat", „Przyjaźń", „Gro
mada" czy „Ogoniok", pracownicy zabierali ze sobą do pokoi hotelo
wych, zamiast -  jak było to zalecane -  czytać na miejscu. Początkowo 
starano się nawet walczyć z tym „procederem", montując w pokojach 
P^tnastowatowe żarówki, ale okazało się to nieskuteczne18. Orga
nizowane w świetlicach odczyty i prelekcje były nudne lub dotyczyły,

15 APK. ORZZ KO. 409/ 3832. Kurs dla kierowników świetlic, 7 września-7 grudnia
1953.

16 APK, ORZZ KO 403/3709, Protokół z konferencji kierowników krakowskich świe- 
^c/ 21 stycznia 1948.

B. Janus, Labors paradise..., s. 462.
18 APK, DRN NH, Skargi i zażalenia, 703/7.
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jak to określiła publicystka „Gazety Krakowskiej", „tematyki z księ
życa", na przykład budowy układu słonecznego. Pociągało to za sobą 
niską frekwencję19.

Pytanie, czy w świetlicy w ogóle można było wypocząć po ciężkiej, 
najczęściej fizycznej pracy? Raczej nie. W tradycji środowisk robot
niczych wypoczynek przede wszystkim nie miał nic wspólnego z za
kładem pracy. W kulturze tej istniało głęboko zakorzenione przeko
nanie o podziale czasu na „świąteczny", spędzany z rodziną, oraz 
powszedni, związany z pracą20. Placówki te nie mogły także ani w teo
rii, ani w praktyce spełniać zadania „organizatora czasu wolnego" dla 
większości, często samotnych, społecznie i kulturowo wykorzenio
nych mieszkańców hoteli robotniczych Krakowa i Nowej Huty. Jeśli 
spróbujemy wyobrazić sobie idealnego uczestnika zajęć prowadzo
nych przez idealnie funkcjonującą świetlicę zakładową, to musiałby 
być on zapalonym melomanem, wielbicielem książek oraz ambitnym 
uczniem w jednej osobie. (Pomijamy tu „strawność" ideologicznego 
lukru programu świetlicowego). Jeśli zaś miałby on rodzinę, to po
winna ona śledzić jego samokształcenie, a nawet się w nie angażo
wać, a on sam nie mieć żadnych obowiązków domowych. W świetli
cach co prawda można było, przynajmniej w teorii, zagrać w szachy 
czy warcaby, a nawet bilard, ale te najpopularniejsze formy „zajęć 
świetlicowych" nie były ważne w świetle zadań wychowawczych i edu- 
kacyjnych i w związku z tym je zaniedbywano. Ponawiały się więc 
skargi, podobnie jak w wypadku świetlicowych czytelni, na zdekom
pletowane zestawy gier bądź też po prostu ich brak. Maksymilian 
Siemieński, który próbował zweryfikować powszechną po odwilży 
opinię o pustych świetlicach, klubach i salach oświatowych w Nowej 
Hucie, przeprowadził jesienią i zimą w latach 1956-1958  badania 
socjologiczne wśród młodych hutników. Jako przyczyny absencji po
daje on głównie trójzmianowy system pracy, obejmujący nawet do 
60 proc. pracowników21.

19 APK, ORZZ KO 417/4003, wycinki prasowe: M. Szeligowska, O odczytach, pre' 
legentach i ich słuchaczach, „Gazeta Krakowska".

20 A. Zadrożyńska, Kultura tradycyjna i współczesna kultura robotnicza, [w:] Wokół 
tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod red. A. Żarnowskiej, Warszawa 1986, s. 70-71*01 . / t

Autor zajął się grupą osób, jak sam to określa, elitarną, ponieważ 74 proc. spośrod 
badanych ukończyło siedmioletnią szkołę podstawową, a 30 szkołę średnią (najczęściej 
technikum), w związku z czym stanowiły one rodzaj „inteligencji" wśród robotników), zob.' 
M. Siemieński, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową..., s. 20.
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Trudno dzisiaj stwierdzić, kto faktycznie korzystał ze świetlic. 
Początkowo bywało, że w organizację przyzakładowych zespołów ar
tystycznych angażowano w ramach prac społecznych znakomitych 
artystów, przede wszystkim muzyków i malarzy, co dawało szansę 
rozwijania swoich zainteresowań zapalonym amatorom. Tacy nie- 
lczni pracownicy zapewne traktowali świetlice jak swego rodzaju 

domy kultury, gdzie mogli realizować swoje hobby, spędzać czas „dla 
siebie"22, ale w żadnym wypadku z rodziną.

Zasadniczo można odnieść do wszystkich zakładowych świetlic 
eytowaną przez Bolesława Janusa opinię delegata miejskiej rady naro
dowej, który rozrywkę oferowaną przez świetlice nowohuckich hoteli 
Nazwał „wielką lipą"23. To określenie wydaje się szczególnie trafne, 
§dy odniesiemy osiągane przez te placówki efekty do ogromnych 
Zabiegów, głównie biurokratycznych, towarzyszących ich narodzinom 
1 Wegetacji. Niepowodzenie świetlic wynikało zapewne z jednej stro
fy/ jak sądziły władze, z ich miernej organizacji, z drugiej -  z całko
witej obcości tego typu instytucji wobec tradycji spędzania czasu 
swiątecznego przez robotnika (nie wspominając już o braku w ogóle 
tradycji czasu wolnego w społeczności pochodzenia chłopskiego i pro
blemach z tym związanych). Szczególnie w środowisku pracowników 
Rakowskich zakładów kultura pracy była ściśle związana z określoną 
Miturą bycia, w tym dbałością o standard życia, wygląd zewnętrzny 
W Pracy i po pracy. Robotnik chwalił sobie, że był „wymyty i prze
la n y ", spędzał czas w określony, akceptowany przez własne oto- 
C2enie sposób i w związku z tym, co podkreślano, nie wyróżniał się 
sPośród „typowych mieszkańców miasta"24.

„Instytucjonalizacja" i towarzysząca jej ideologizacja codziennego 
Ĉ asu wolnego skończyła się generalnym fiaskiem. Świetlice po od
wilży spełniać będą raczej tylko rolę miejsca zgromadzeń, odczytów

22
, Jeżeli przejrzymy katalog wystawy prac plastyków amatorów z 8 września 1954, 

^ e  się, ¿e zaledwie pięć ze 151 prac było jednoznacznie politycznie zaangażowanych: 
^ d a rrien ty  na kotłowni, Piaskarnia, Budowa A -ll, Przebłysk wolności, Ładowarka, zob.: 

K, KRZZ KO, 417/3993, 8 wrześma 1954.
23 D
 ̂ B. Janus, Labors paradise..., s. 461.

Zauważali to szczególnie ci robotnicy, którzy w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
^nieśli się z Krakowa do budowanego kombinatu i porównywali swoje dotychczasowe 
jOwisko Pracy z nowohuckim, co przynosiło oceny przemawiające jednoznacznie na 
° rzyść tego ostatniego, por.: PTS Oddz. Kraków, Porzucił ojców zagrody, pamiętnik 

ustany na konkurs „Czym był i czym jest dla mnie Kraków", s. 15-16.



i pogadanek samokształceniowych w czasie pracy, przy okazji stając 
się miejscem niezmienianych często latami wystaw (np. odznaczeń 
bojowych pracowników) czy okazjonalnych spotkań z literatami (cho
ciaż w takich wypadkach coraz częściej korzystano z radiowęzła)" • 
Warto jednak zwrócić uwagę na pewną grupę osób, w tym niektó
rych młodych inżynierów nowohuckich, pracowników biur projekto
wych itp., których życie, jak sami przyznają we wspomnieniach, zdo
minowała praca zawodowa dla kombinatu. Świetnie czuli się w miej
scu pracy, w środowisku swoich biurowych współpracowników o tych 
samych przekonaniach, które dawało im namiastkę rodzinnego ciep
ła. Dobrze bawili się podczas imprez świątecznych (np. z okazji Dnia 
Kobiet) czy sobotnio-niedzielnych, organizowanych „własnymi si
łami dyrekcji", podczas których na przykład główny inspektor śpiewał 
i grał na gitarze, a jego sekretarze występowali w skeczach:

[...] były recytacje wierszy i była też harmonia, i rosyjskie czastuszki ze 
swoimi kupletami. Najokazalej prezentował się dziewczęcy kwartet taneczny» 
który zresztą widziałem później kilka razy na estradach nowohuckich przy okaZJ1 
różnych okolicznościowych imprez. Bardzo mi się te występy podobały, jak rów
nież serdeczna, jakby rodzinna atmosfera, panująca na sali, salwy śmiechu, 
brawa!26

Świetlice były jedynym pomysłem władz, zresztą nie nowym, na 
organizację czasu prywatnego po pracy, tak jeżeli chodzi o organiz0' 
wanie życia towarzyskiego, jak i codziennego odpoczynku (pojęci 
relaksu wówczas jeszcze nie funkcjonowało). Dotyczył on tylko pierw
szego powojennego dziesięciolecia, zakończył się klęską i nigdy juZ 
w zasadzie nie był podjęty na tak dużą skalę. Powodów klęski był° 
kilka. Po pierwsze -  niedociągnięcia natury organizacyjnej, po drugie 
-  niezrozumienie mentalności adresata działań, o czym już była m °' 
wa. Ponadto warto podkreślić natrętnie edukacyjny charakter od' 
górnych inicjatyw i ich służebność wobec ideologii. Szkolno-koszaro
wy charakter świetlic był także w praktyce często związany z jednO' 

litym pod względem płci gronem uczestników.

25 APK WRZZ KO 174/ 2073, Informacja o realizacji uchwały VI Plenum CR^Z 
z października 1963 o zadaniach zawiązków zawodowych i samorządu robotniczego W Pra 
cy wychowawczej i kulturalnej, Kraków, luty 1966.

26 T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy. Wrocław. Nowa Huta. Wspomnienia 1 9 30-19^ ' 
Kraków 1970, s. 107-108.
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Formą kontynuowania „tradycji zajęć świetlicowych" były roz
maite domy kultury których rozmiary i architektura gwarantować 
miały miejsce dla wszystkich zainteresowanych. Sytuację domów 
kultury w Nowej Hucie połowy lat sześćdziesiątych komentowała 
Anna Strońska:

[...] jest tych domów kultury -  nawet po likwidacji najpotrzebniejszego, 
w hotelarskim Pleszowie -  jeszcze trzy. Pleszów przeprowadza się do bloków, już 
niedysponujących metrażem na kulturę.

Dzielnica od lat prosi się o salę koncertową [...]. W szkole muzycznej jest
^ k  [...].

Nie ma pieniędzy na muzykę. Będą pieniądze na drugi po zakładowym 
kombajn od kulturowych stereotypów, czyli na Dom Młodości. „Jaki tam pałac 
"  Pocieszają mnie w kombinacie -  Gotówka kapie ratami, musimy stawiać pa
wilony".

Zwraca ona uwagę na rozdźwięk między ofertą a sytuacją potencjalnego 
odbiorcy: Namówcie kobietę, która po robocie w fabryce bierze się za robotę 
^  takim domu, żeby pokochała teatr czy książkę. „My nie mamy czasu na 
kulturę" -  wyjaśniła mi żona wysoko kwalifikowanego hutnika27.

Podsumowaniem rozważań o próbach wkraczania na grunt co
dziennej prywatności niech będzie plan dnia zapisany przez jednego 
2 mieszkańców Krakowa. Oto jak wyglądał dzień (14 listopada 1951) 
Profesora geografii Eugeniusza Romera, który mieszkał w centrum 
Piasta na ulicy Konarskiego 31:

9 15-10 00 -  łazienka, śniadanie
10 00 -1 0  50 -  Ust
11 35 [ . . . ] -  poczta przyniosła trzy listy
12 30-13  30 -  konf. [...]
13 30 -  14 2 0 -obiad  [...]
14 20 -  5 30 różaniec
15 30 -  do parku
16 1 0 - 1 6  4 0 -  kawa -  pasjans
16 40 -  18 00 -  [...] różaniec
18 00 -  18 20 -  kurenda do najbliższych o moich imieninach
18 20 -  pasjans28.

w A. Strońska, Nie ma już tych ognisk, [w:] tejże, Proszę nie podawać nazwisk,
Warszawa 1970, s. 55-56.

28
E. Romer, Spuścizna, Rkp. BJ, 10269 I, t. 3, s. 5.
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Faktycznie wpływ ustroju na codzienny czas po pracy a raczej jego 
brak, miały przede wszystkim trudności zaopatrzeniowe, rozbudo
wany system biurokratyczny, system czynów społecznych, konferen
cji itp. Znajdowali się i tacy, którzy wykorzystywali ten czas całko
wicie prywatnie, na przykład na czytanie książek. Andrzej Sulikowski 
wspomina, że jedno z najbardziej intymnych prywatnych zajęć, które 
przypisane jest samotności -  lektura -  siłą rzeczy przenosiło się do 
ogonków:

Przyjaciel idzie stanąć do mięsnego z rozkładanym krzesełkiem wędkarskim 
i kolejnym tomem Prousta, ja biegnę do delikatesów, poczytać Kornhausera, 
Zagajewskiego lub Barańczaka, co zwykle owocuje dwiema paczkami kawy, kostkA 
masła eksportowego lub cienkimi parówkami cielęcymi. W ten sposób przecz^' 
tałem większość literatury romantycznej [...] sporo też z literatury powszechnej •

Wypoczynek świąteczny

Przez znakomitą większość interesującego nas okresu czas wolny
•

(poza urlopem) utożsamiano w praktyce jedynie z niedzielą. Sytuacja 
ta uległa zmianie na początku lat siedemdziesiątych, kiedy w niektó
rych branżach wprowadzona została jedna wolna sobota30, a następ' 
nie w 1981 r., kiedy liczbę wolnych sobót w miesiącu zwiększono 
do trzech. Pod wpływem tych zmian już w latach siedemdziesiątych 
czas świąteczny, dotąd utożsamiany z niedzielą, będzie coraz częście) 
określany mianem „weekendu".

Niedziela to we wszystkich środowiskach miasta przede wszyst- 
kim czas spędzany z najbliższą rodziną. Czas ten dzielił na dwie 
części wspólny rodzinny obiad. Według badań socjologicznych prze
prowadzanych na dużą skalę w latach sześćdziesiątych, przed obia
dem większość rodzin wspólnie udawała się do kościoła na msz?/ 
a następnie tradycyjnie na spacer; mieszkańcy dzielnic śródmiejskich 
chodzili przede wszystkim na Planty, Błonia i Salwator. Bywało, ze 
rolę opiekuna przejmował wówczas ojciec, dla którego czas ten by*

29 A. Sulikowski, Nie całkiem zmyślone..., s. 13.
30 Przyznanie wolnej soboty często było uzależnione od wykonania planu, w zw ią^11 

z czym w latach siedemdziesiątych pojawiają się prośby pracowników kierowane do zWiąZ 
ków zawodowych o zawiadamianie załóg o wolnym dniu np. z dwutygodniowym wyprZJ; 
dzeniem, aby możliwe było wcześniejsze zaplanowanie weekendu, zob.: APK ORZZ 310/316 ' 
1977 r. Zob. także: S. Lewandowski, Wolne soboty, opinie -  doświadczenia -  propozycJe’ 
Warszawa 1980.
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|edyną okazją do bliższego kontaktu z dziećmi31. Taka, przedwojenna 
leszcze, tradycja odrodziła się natychmiast podczas pierwszej po
wojennej wiosny, kiedy to „Planty krakowskie i skwery były jeszcze 
nieuporządkowane, zniszczone, z pozostałościami schronów i base
nów przeciwpożarowych z czasów wojny//32. Co prawda charaktery
styczne dla powojennego Krakowa ciastka wiszące na drewnianym 
kołku u guzika płaszczy spacerujących z czasem znikły z pejzażu 
P^nt, ale odwiedzanie cukierni nadał było gwoździem programu nie
dzielnych wspólnych rodzinnych spacerów.

W pogodne niedziele, a także święta, czy to religijne wolne od 
Pracy, czy państwowe, część rodzin krakowskich33 udawała się nawet 
na cały dzień w jedno z ulubionych miejsc, przede wszystkim do 
Lasku Wolskiego, na Błonia i coraz częściej na Bielany, a także do 
Mogiły lub na Salwator, jeśli był tam odpust34.

O tym, że krakowianie niezmienne preferowali miejsca położone 
W zachodniej części miasta, dowodzą z jednej strony źródła pamięt
nikarskie z pierwszej dekady PRL, z drugiej zaś badania przepro
wadzane w latach 1968 i 1989/1990, według których Lasek Wolski 
2ajrnował wciąż pierwszą lokatę w rankingach popularności35. W ankie
tach tych nie znajdziemy jednak nadwiślańskich plaż, które przez całe 
iata (nawet podczas okupacji) należały do ulubionych miejsc spę
dzania czasu wolnego, i gdzie do połowy lat sześćdziesiątych wyle
giwały się na kocach tłumy krakowian. Najchętniej wybierano wów
czas plaże położone w okolicy Wawelu i Skałki lub też, za niewielką 
w otę , przeprawiano się łodziami na drugi brzeg rzeki, na wprost 
2arnku36. Czysta woda, płycizny i łachy piachu gwarantowały wypo- 
czynek dorosłym i dobrą zabawę dzieciom37:

31
Archiwami UJ, A. Rusinek, Organizacja czasu wolnego w rodzinach zamieszkałych 

śródmieściu Krakowa, praca magisterska Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielloń-
Skiego, s. 33, 39, 55, 63.

32
J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w naszej pamięci, Kraków 1991, s. 195.

33
« Według danych z 1968 r. swój rejon zamieszkania opuszczało w weekend stale 
. Proc. mieszkańców, 23,1 proc. co dwa, trzy tygodnie, 12,4 proc. mniej więcej raz w mie- 

^ cu; niemal jedna trzecia orzekła zaś, że nie wyjeżdża wcale. M. Zürn, Wyjazdy świą- 
eczne mieszkańców Krakowa, Warszawa 1972, s. 73-74.

4 W. Gutowski, Rok 1960, Rękopisy BJ, 69/67, s. 26.
Zob.: M. Zürn, Wyjazdy świąteczne..., s. 85: K. Frysztacki, Miasta metropolitarne 

llc^ Przedmieścia..., s. 184.
6 MHK DF, Henryk Hermanowicz, poz. 4863 A, 4301-4312, 4340-4342.
7 W. Gutowski, Rok 1960, s. 14.
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Z rozrzewnieniem wspominam tamte lata -  pisze jeden z pamiętnikarzy -  
gdy w okresie słonecznych dni prawie połowa mieszkańców miasta spotykała się 
nad brzegami Wisły, by odświeżyć się w czystych jeszcze wodach rzeki38.

Kiedy wody Wisły spiętrzono, a rzeka stawała się coraz bardziej 
brudna39:

[...] znikł cały urok najpiękniejszej z polskich rzek. Znikły roje plażowiczów 
[...], wynieśli się rybacy z wędkami, znikły galary z piaskarzami, których ciężka 
praca była godzinami obserwowana przez gapiów i plażowiczów Prysł czar Wisły, 
znikła jej krasa i uroda40.

Mimo że starano się dostrzegać także plusy tych zmian, na przy
kład uporządkowanie okolic rzeki przez budowę chodników i bul
warów, zamontowanie ławek oraz utworzenie zieleńców, otoczenie rzeki 
zaczęło kojarzyć się przede wszystkim z nieprzyjemnym zapachem, 
unoszącym się nad lustrem Wisły, i brunatnym kolorem wody. Strata, 
sądząc z opinii pamiętnikarzy, musiała być ogromna, w większości 
bowiem wspomnień i relacji ustnych miejscu temu przypisuje się 
wyjątkowy, rajski niemal charakter. Tradycję wypoczynku nad rzeką 
starano się przywrócić w latach siedemdziesiątych przez karkołomne 
próby wyrównania wałów wiślanych „dla powiększenia bazy wypo
czynkowej"41. Ale zmiany były już wówczas nieodwracalne. Miasto 
odwróciło się od rzeki. Katastrofę przetrwali jedynie mężczyźni trady
cyjnie grający na wałach wiślanych w karty lub w szachy oraz -  
chociaż w mniejszym stopniu -  kajakarze, których obserwował, idąc 
do swojego mieszkania na Dębnikach na przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych Adrien Le Bihan42.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że przez lata nic się nie zmieniło, 
jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu przez krakowian -  zawsze 
rodzinnie, w „tłumie" mieszkańców miasta -  i ich przywiązanie do 
tych samych miejsc. Przyglądając się jednak zwyczajom krakowian 
dokładniej, warto zwrócić uwagę na drobne, ale z punktu widzenia

38 PTS Oddz. Kraków, Porzucił ojców zagrody..., s. 10-11.
' H. Vogler, Autoportret z pamięci, cz. 3: Dojrzałość, Kraków 1981, s. 412-413.

40 PTS Oddz. Kraków, Porzucił ojców zagrody..., s. 11.
41 „Gazeta Krakowska" 1971, nr 95, s. 5.
42 A. Le Bihan, Gniewne drzewo. Dziennik krakowski 1976-1986, tłum. M. Wolanin, 

Kraków 1995, s. 15.
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^ie jów  prywatności ważne, zmiany. Znakomitą lupą, która pozwoli 
Je dostrzec, są zdjęcia wybitnego krakowskiego fotografika Henryka 
Hermanowicza, dokumentujące życie miasta w latach czterdziestych, 
Pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które zachowały się w zbiorach 
Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Niestety, większość zdjęć 
nie jest szczegółowo datowana (wyjątkiem są fotografie z lat sześć
dziesiątych). Te datowane, przede wszystkim z lat pięćdziesiątych, 
Zatrzymały w kadrze krakowian opalających się lub spacerujących 
nad Rudawą43, odwiedzających z dziećmi ZOO44, młodzież maszeru
jącą w zgodnych parach na kopiec Kościuszki45, czujne matki spo
glądające na dzieci brodzące w sadzawkach Parku Jordana46.

Najciekawsze w tej grupie są zdjęcia portretujące rodziny odpo
czywające na krakowskich Błoniach47, przede wszystkim ze względu 
na zbliżenie, które pozwala nam lepiej się przyjrzeć widniejącym na 
nich postaciom. Obok dorosłych, przycupniętych na kocach, stoją 
S^bokie wózki i rowerki dziecięce. Mimo najwyraźniej pięknej, upal
nej pogody kobiety ubrane są w długie sukienki z kołnierzami lub 
blałe bluzki i spódnice za kolana. Mężczyźni, prawdopodobnie głowy 
r°dzin, są w marynarkach i siedzą obok. Dziewczynki, jak się zdaje 
sześcio- lub siedmioletnie, w spódnicach do kolan na szeleczkach 
° raz bluzeczkach z krótkimi rękawkami i białych podkolanówkach 
ub skarpetkach, we włosach splecionych w warkoczyki noszą ogrom

ie  białe kokardy. Nastolatki ubrane są w jasne bluzki i ciemne spód
nice za kolana. W sandałkach na płaskim obcasie podobne są nieco 

0 swych młodszych sióstr. Tak jak one, długie włosy spinają kokardą 
2 tyłu głowy. Mimo tłoku wszyscy siedzą w dosyć dużej odległości od 
Slebie. Nikt nie biega, ktoś się pochyla ku sąsiadowi, z którym naj
widoczniej rozmawia, dzieci zdają się zaledwie przechadzać.

Podobną sytuację, bo wypoczynek sobotnio-niedzielny na krakow
skich Bielanach, barwnie opisali mniej więcej ćwierć wieku później 
dietoniści „Gazety Krakowskiej". Na wstępie zauważyli oni, że takie 

^Praw y, nazywane kiedyś majówkami, dziś (tzn. w 1975 r.) określa 
Sl(i //Zagranicznie -  weekend lub piknik". Ponadto odbywają się one

MHK DF, Spuścizna Henryka Hermanowicza, poz. 4309.
44 Tamże, poz. 4013-4017.
45 Tamże, poz. 4349.
46 Tamże, poz. 4859-4861, 4864.
47 Tamże, poz. 4299, 4300.
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dużo częściej niż kiedyś. Nie tylko w święta, ale także w każdą ciepłą 
wolną sobotę i niedzielę miasto pustoszeje, bo mieszkańcy (najczęś
ciej rodzice z dziećmi i teściami) fiatem lub syrenką, ewentualnie 
tramwajem lub autobusem tzw. zielonej linii udają się poza centrum- 
Ojciec niesie koc i piłkę, a matka kosz z jedzeniem. Na miejscu, na 
kocu w kratkę wyleguje się „teściowa w różowej halce i różowym 
biustonoszu numer 5 i mama wystawiająca do słońca nos oblepiony 
troskliwie zielonym liściem [...]. Tata, mimo osłabłe mięśnie -  dziel
nie kopie z synem piłkę". Atrakcją dla dzieci miała być karuzela za 
5 złotych z „obtłuczonymi konikami w galopie", diabelskie koło, wów
czas już skrzypiące od starości i rdzy, oraz oranżada i coca-cola48.

Różnice dostrzegalne w przytoczonych świadectwach można ana
lizować w kilku kategoriach. Szerzej -  pod względem splatania się 
rozmaitych stylów życia oraz bardziej szczegółowo -  wyraźnych zmian, 
jakie zaszły w odczuwaniu wstydu w przestrzeni publicznej i rozu
mieniu pojęcia „przyzwoitość". Jeszcze bowiem w 1952 r. krakowska 
prasa donosiła:

W obronie przed żarem ludziska wkładają na siebie tylko tyle, ile n a k a z u j e  

przyzwoitość. Kobiety mają wreszcie okazję pokazać całemu światu piękno swych 
„opływowych ramion", demonstrując modne w tym sezonie dekolty. PanoWie 
z odwagą lansują nadal krótkie spodenki49.

Ja chciałabym jednak skoncentrować się przede wszystkim na 
zmianach w pojmowaniu prywatności.

W pierwszym powojennym dwudziestoleciu wyjście, jak mówiono
w środowiskach robotniczych, „na zieloną trawkę", zachowało, jak
się wydaje, charakter wydarzenia publicznego. Wynikało to między
innymi z faktu, że „rozrzedzenie" środowiska miejskiego umożliwia!0
częstsze stykanie się z osobami z kręgu znajomych lub sąsiadów. Wraz
z  rozrastaniem się miasta nie przybywało jednak miejsc w y p o c z y n k u

w jego obrębie. Analizy badań przeprowadzanych w latach sześćdzie-
•

siątych kończyły się dramatycznymi doniesieniami o jednym z najniZ' 
szych w skali kraju współczynników terenów zielonych przypadających 
na mieszkańca. Istniejące dawniej ogrody klasztorne i mieszczańskie 
najczęściej zabudowywano lub niszczono, tereny sportowe były w p0'

48 D. Terakowska, E. Wojciechowska, Bielany, Bielany-o rany!, „Gazeta Krakowska 
1975, nr 99, s. 5.

49 „Dziennik Polski" 1953, nr 163, s. 6, wyróżnienie -  B.K
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siadaniu klubów i zrzeszeń, a co za tym idzie -  nie były ogólnodo
stępne, natomiast ambitne plany zagospodarowania przestrzeni po
wstających osiedli mieszkaniowych „urządzeniami sportowo-widowis
kowymi" kończyły się na obietnicach (miejsca te z czasem przezna
czano na baraki lub tymczasowe magazyny na materiały budowlane 
1 odpady z sąsiednich budów)50. Kolejne lata nie przyniosły bynaj
mniej poprawy. W połowie lat osiemdziesiątych sytuację pod tym 
Względem można określić jako tragiczną, ponieważ istniejące tereny zie
lone ulegały degradacji, pozostawały zaniedbane i zaśmiecone, a obszary 
Pierwotnie przeznaczone na tereny rekreacyjne zabudowywano51.

Zielony zachód miasta przyciągał więc siłą rzeczy coraz liczniejsze 
rzesze osób o rozmaitych korzeniach i miejscu zamieszkania, a Bło
nia czy Bielany stawały się równie anonimowym miejscem jak osied- 
ia/ w których wypoczywający mieszkali na co dzień. Paradoksalnie 
Jednak -  im bardziej wypoczynek stawał się masowy, tym bardziej 
miejsca tego wypoczynku mogły być odbierane jako prywatne. Przy- 
Wykanie do zurbanizowanego, zaludnionego miasta i anonimowości 
bloków pozwalało mieszkańcom, przynajmniej w świadomości, wy- 
°drębnić z łatwością swoją autonomiczną przestrzeń, nawet jeżeli 
°graniczała się ona do koca.

Znaczenia miejsca „rekreacji" nabierały także z wolna pracow
nicze ogródki działkowe, które odgrywały i nadal odgrywają sporą rolę 
W przestrzeni czasu wolnego. Krakowskie „zagłębia działkowe" mieś
my się przede wszystkim od zachodu na Dębnikach, w Cichym Ką- 
j^ku, przy ul. Koniewa, przy Lublańskiej, na Olszy oraz na Grzegórz
kach, a także na południe od Grzegórzek w zakolu Wisły. W Nowej 
Hucie -  w okolicy osiedli Wanda i Stalowego.

U początków wielkiego rozwoju ogródków pracowniczych, czyli 
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (chociaż nie można za- 
Pominać, że powstawały one już przed wojną), ich wartością pry- 
marną, jak pisze Roch Sulima, było przede wszystkim użytkowanie 
kawałka gruntu, na którym altanka, czyli symbol działkowego wypo- 
ezynku, zajmowała miejsce poślednie w stosunku do grządek i drze
wek owocowych52. Potwierdzają to opinie robotników nowohuckich,

>, 50 B. Bartkowicz, Wypoczynek codzienny mieszkańców nowych osiedh na przykładzie
Krakowa, Kraków 1974, s. 60.

51 Archiwum TVP SA, Oddział Kraków, A. Bober, Nieporządki, 1983.
R. Sulima, Antropologia codzienności..., s. 16.
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którym pod koniec lat pięćdziesiątych nie mieściło się w głowie, by
zaliczyć pracę w ogródku do wypoczynku obok chodzenia do kina czy

•

„na dziewczyny"53. Nie do końca można jednak zgodzić się z opim4 
cytowanego autora, że struktura działek, a przy tym i ich zasadnicze 
przeznaczenie uległy zmianie dopiero w połowie lat osiemdziesiątych 
wraz z pojawieniem się domków do montażu, pergoli czy lamp ogro
dowych. Wydaje się bowiem, że mimo braku tych standardowych dzis 
elementów działki zaczęły odgrywać rolę miejsc wypoczynku co naj
mniej dekadę wcześniej54.

Kto nie mógł przyzwyczaić się do anonimowego, masowego wyp0' 
czynlcu, był zmęczony miastem lub też należał do grona zapalonych 
turystów, wybierał ustronne miejsca poza Krakowem. Jeśli wierzyć 
socjologom, tendencja taka była najsilniejsza wśród krakowskiego 
drobnomieszczaństwa oraz inteligencji (czyli -  jak określano to w sta
tystykach -  wśród pracowników umysłowych z wyższym i półwyZ' 
szym wykształceniem)55. Indywidualny wypoczynek poza miastem 
rozpowszechniał się oczywiście wprost proporcjonalnie do rozwoju 
motoryzacji. Początkowo jednak trzeba było zadowolić się komuni' 
kacją zbiorową i siłą własnych mięśni, tzn. podróżować rowerem lub 
pieszo. Ograniczało to nieco częstotliwość i zasięg wypraw.

Jan Balwierz wspomina, że w latach pięćdziesiątych kupił rowery 
dla siebie i żony dla „urozmaicenia [...] dni wolnych (nie było mowy 
o kupnie samochodu bo brak pieniędzy, benzyny i garażu)". Dzięki 
temu mogli urządzać niedzielne wycieczki, na przykład na Bielany/ 
drogą koło Norbertanek u ujścia Rudawy, by następnie wracać przez 
Tyniec, ścieżką przy wałach. Wspólnie pedałowali także do Mogilan 
szosą na Zakopane lub za Bronowice, zwiedzając po drodze doru 
Rydla. Zaopatrzeni w „herbatę we flaszce" jeździli na borówki, grzyby 
lub ostrężyny do Puszczy Niepołomickiej56. Także Janina Turek p°'

M. Siemieński, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową..., s. 40.
54 Marek Markiewicz opisuje w swym popularnym poradniku powszechny zwycZ Ĵ 

niedzielnego odwiedzania posiadaczy działek przez rodzinę czy znajomych i „towarzysze^1*1 
im w odpoczynku", zob.: M. Markiewicz, Poradnik dobrych obyczajów, Warszawa 19°^' 
s. 42-43.

55 Archiwum UJ, G. Kowalczyk, M. Maziarz, Czas zajęty i organizacja czasu wolne&° 
w rodzinach miejskich (Prokocim Nowy w Krakowie), praca magisterska, Kraków 19° ' 
s. 70-72; Archiwum UJ; A. Rusinek, Organizacja czasu wolnego...-, E. Saar, Z. Skórzyń^j 
M. Strzeszewski, M. Ziirn, Weekendy mieszkańców Krakowa. Z badań socjologicznych 
kulturą czasu wolnego, Warszawa 1972, s. 331, 342-343.

56 J.J. Balwierz, Od Krakowa do Brazylii, Kraków 1996, s. 82-85.
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święcą sporo miejsca niedzielnym wycieczkom, które w jej specy
ficznych zapiskach stanowią odrębną kategorię statystyczną. W la
tach 1946 i 1947 jeździła koleją do Skawiny, a ciężarówką na przy
kład do Zakopanego, Czorsztyna i Zatora. W latach 1953 i 1954, 
Przede wszystkim w maju i czerwcu, wielokrotnie podróżowała -  już 
//autem turystycznym" -  w okolice Krakowa, głównie nad Rudawę, 
do Krzeszowic i Czernej, Ojcowa, a także na południe: do Rabki, 
Pcimia, Chabówki czy, niezmiennie, do Zakopanego^7.

Regularne wyjazdy rodziły przywiązanie do określonych miejsc, 
Położonych najczęściej na południe od Krakowa58, a nawet do jednej 
kwatery -  „u swojego gazdy". Spędzano tam nie tylko urlopy, ale i całe 
święta lub wolne soboty i niedziele. Naturalną konsekwencją tego 
*aktu (chociaż równie często posiadania własnego samochodu) była 
chęć zakupu na własność domu letniskowego, czyli tzw. letniaka 
(nazywanego też czasami kempingiem), jeżeli nie w górach, to cho- 
Claż poza miastem. Coraz częściej od początku lat siedemdziesiątych 
Pojawiały się ogłoszenia prasowe o chęci sprzedania lub zakupienia 
domku za miastem, na przykład „20 kilometrów od Krakowa w kie
runku Zakopanego" czy w Myślenicach59, bądź odstąpienia „bali 
drewnianych na domek góralski"60.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zazdroszczono 
tyrn, którzy mieli możliwość samodzielnego wyrwania się na weekend 
2 rniasta. Było to znakiem wyższego poziomu życia, a nawet luksusu. 
Główną przyczyną konieczności spędzenia weekendu w mieście były 
°§raniczenia finansowe61 oraz brak czasu lub trudności w skoordyno
waniu wolnego czasu wszystkich członków rodziny (chodzi tutaj prze
de Wszystkim o czterobrygadowy system pracy). Ale nie bez znaczenia

57 J. Turek, Zapiski, zbiory prywatne; por. także m.in.: PTS Oddz. Kraków, Wspom- 
tllenia nr 5, 10, Lwowianka (s. 18-19) nadesłane na konkurs „Czym był i czym jest dla 
ttlnie Kraków" 1970.

Rejony te obejmowały Tatry, Gorce, Pieniny, Beskid Żywiecki, Średni, Wyspowy 
1 Sądecki (dla pojazdów prywatnych było to około 2-2 ,5  godziny drogi, dla autobusu PKS 

3 godziny). Wyjątkowo tylko krakowianie odwiedzali Bieszczady czy kielecczyznę, zob.: 
• Zürn, Wyjazdy świąteczne mieszkańców Krakowa, s. 81-84.

59 Zob. m.in.: „Dziennik Polski" 1983, nr 70, s. 7; „Dziennik Polski" 1975, nr 31, s. 5.
60 „Dziennik Polski" 1983, nr 77, s. 5.61

, M. Zürn podaje jako kwotę graniczną zarobek miesięczny w wysokości 1250 złotych 
ye â Przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych): M. Zürn, Natężenie i kiemnki 

^cij wyjazdów weekendowych mieszkańców Krakowa, „Roczniki Naukowe Akademii 
ychowania Fizycznego w Warszawie" 1973, 18, s. 176.
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były także „trudności z przejazdem, zwłaszcza z powrotem do Krako
wa". „Nie lubię wyjazdów zbiorowych, a nie mam własnego samo
chodu" -  żalił się jeden z ankietowanych pod koniec lat sześćdzie
siątych krakowian. Inni domagali się liczniejszych wycieczek od 
PTTK, żeby odetchnąć od kolegów z pracy i nie uczestniczyć w to
warzyszącym wyprawom zakładowym piciu alkoholu. Część odwrot
nie, podawała jako przyczynę własnej bierności brak inicjatywy za
kładu pracy, który nie organizował wyjazdów zbiorowych:

Nie jeżdżę, bo w pracy nie organizuje się wycieczek62.
63Nasz zakład nie ma środków transportowych i nie organizuje [wyjazdów] •

Mimo dwoistości tych opinii można jednak przyjąć, że o ile próby 
zawładnięcia tzw. krótkim czasem wolnym i stłoczenia krakowian 
w świetlicach nie powiodły się, o tyle zachęty do uczestniczenia w so
botnio-niedzielnych wyjazdach zakładowych odniosły skutek. Świad
czyć o tym mogą również powtarzające się od połowy lat sześćdzie
siątych starania branżowych związków zawodowych o przyznanie 
autobusów wycieczkowych, których domagają się pracownicy, a w la
tach siedemdziesiątych -  wciąż deklarowane przez centralę związko
wą, w odpowiedzi na opinie załóg, poszerzenie „bazy wypoczynku 
niedzielnego" wokół Krakowa, w tym liczby działek pracowniczych •

Roszczenia załóg są dowodem pozornego egalitaryzmu polityk1 
społecznej w PRL. Wypoczynek zakładowy zależał bowiem od fun
duszu zakładowego, a ten był bardzo zróżnicowany, w województwie 
krakowskim przykładowo wynosił on miesięcznie w górnictwie i ener
getyce 193 złote na osobę, w przemyśle ciężkim i maszynowym "  
79 złotych, a w branży określonej ogólnie „produkcją niematerialną 
-  zaledwie od 14 do 23 złotych (dane dotyczą 1967 r.)65.

/  a __
M. Zürn, Natężenie i kiemnki..., s. 177.

63 Tamże, s. 179.
64 APK, WRZZ Wydział Organizacyjny 174/2075, Ocena przebiegu kampanii spra' 

wozdawczo-wyborczej w zakładowych organizacjach związkowych i radach robotniczy^1 
1965/1966 za miesiąc luty; APK KRZZ WO 174/ 2078 Uwagi do planu społeczno-gosp0' 
darczego rozwoju w latach 1976-1980; APK, KRZZ WO 174/ 2078, Uchwała ple nu111 
KRZZ w sprawie opinii dotyczących projektu planu rozwoju społeczno-gospodarczego
rok 1979, 1978.

65 S. Sacha, Organizacja i programowanie turystycznych form wypoczynku dla załóg 
pracowniczych po pracy, [w:] Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych ^  
Polsce: materiały II konferencji, Poznań 1978, s. 322-323.
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Jeżeli chodzi o działki, na przykładzie Krakowa widać wyraźnie, 
ze odpowiedzią na postulaty zwiększenia ich liczby było ich mnożenie 
kosztem wielkości dotychczas istniejących. Dzięki temu w 1967 r. 
w mieście istniało już 5694 ogródków na powierzchni 210,8 ha, 
chociaż rok wcześniej na obszarze o trzy hektary mniejszym mieściło 
się 5047 (dla porównania 1949 r. było ich 1784).

Początki akcji na rzecz umasowienia „wypoczynku świątecznego" 
nie były jednak zbyt zachęcające. Popularyzatorzy tej formy „wcźasów" 
W latach stalinizmu napotykali spory opór jej głównych potencjal
nych uczestników, czyli robotników. W sprawozdaniu z 1949 r. pisano:

Turystka i krajoznawstwo są jeszcze mało popularne. Trzeba nadać im nową, 
jtocjalistyczną treść, przekonać ludzi pracy, że są one łatwe i pożyteczne, rozwiać 
burżuazyjne mity o trudnych wymogach turystyki66.

Członkowie komitetu, który miał za zadanie organizowanie w Kra
kowie w 1949 r. coniedzielnych imprez letnich i jesiennych (od 31 lipca 
do 1 października), donosili z żalem, że realizacja akcji w skali maso
wej jest niemożliwa z powodu nieufności robotników i ich niezna
jomości celów ruchu turystycznego. Nie bez znaczenia były także 
trudności ze zdobywaniem środków transportu. Używanie „automo
bilów z zakładów pracy" było centralnie zakazane, a bardzo wówczas 
Popularne wynajmowane samochody ciężarowe nie zawsze odpowia
dały warunkom przewozu ludzi (brakowało drabinek wejściowych 
1 ławek)67. Być może w związku z wymienionymi obiektywnymi trud
nościami rozpoczęto tworzenie ośrodków wypoczynku świątecznego, 
których działalność polegała głównie na organizowaniu „zabaw ludo
wych" na miejscu, na przykład w Nowej Hucie, na Bielanach czy 

łacu na Groblach. Ten rodzaj rozrywki był silniej zakorzeniony w tra
dycji robotniczej i nie kolidował z obowiązkami religijnymi czy ro
dzinnym obiadem, toteż cieszył dużo większym zainteresowaniem 
'Jeżeli wierzyć sprawozdaniom OKZZ, w ciągu siedmiu miesięcy 
ł^55 r. z ośrodka nowohuckiego skorzystało 300 tys. osób)68.

66 APK ORZZ KO 409/3832, Konspekty, 1949 r.
Wyjeżdżano na Bielany, do Myślenic, Zakopanego, Rożnowa, Tenczynka, Krynicy 

1 °rąbki, do Wisły, w Pieniny, na Babią Górę, do Ojcowa i Ogrodzieńca: APK ORZZ KO 
u9/ 3843, Sprawozdanie z działalności Komitetu Akcji „Wypoczynek świąteczny" za okres
^Pca -  1 października 1949 r.

68
y APK, ORZZ WO, Referat sprawozdawczy na IV wojewódzką konferencję Związków 

bodowych 1955.
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W okresie stalinizmu niektóre wyjazdy świąteczne były dodatko- 
wym wyróżnieniem dla przodowników pracy Te masowe imprezy 
miały za zadanie integrowanie określonego środowiska zawodowego 
oraz realizowanie programu ideologicznego, skoncentrowanego wokół
określonych zagadnień, na przykład dziesięciolecia istnienia ludo-

•

wego państwa. Odbywały się często w dniu święta kościelnego, co tez 
miało znaczenie z ideologicznego punktu widzenia. Tak na przykład 
14 sierpnia 1954 r. pod hasłem „Jedziemy poznawać piękno ojczys
tego kraju z przodownikami pracy stosującymi inicjatywę towarzysza 
Franciszka Klaji" najbardziej zasłużeni wybrani pracownicy wyruszyli 
kolumną samochodów i motocykli Polskiego Związku Motorowego 
z Borku Fałęckiego w kierunku Czorsztyna. W sobotę na miejscu, 
czyli w Czorsztynie, przewidziany był najpierw, między godziną 
19.30 a 21.00, występ mandolinistów, następnie zaś zabawa taneczna 
do 22.30. W niedzielę planowano wycieczkę, loterię, spływ przeło
mem Dunajca, występy sportowe i bliżej nieokreślone „zabawy;/* 
O przebiegu imprezy informował wóz transmisyjny69.

Wyjazdy poza miasto oraz związkowe imprezy podmiejskie, ogła
szane w prasie i radiu, starano się popularyzować, organizując akcjc 
uświadamiające, które polegały na eksponowaniu fotografii przed
stawiających zadowolonych uczestników, organizowaniu dyskusji te
matycznych i nagłaśnianiu wzorcowo przeprowadzonych wycieczek 
turystyczno -kra j oznawczych.

Co ciekawe, organizatorzy byli głęboko przekonani o tym, że swo
bodny wypoczynek rodziców jest możliwy tylko i wyłącznie wówczas, 
gdy nie zakłócają go dzieci, wobec czego zalecano zatrudnianie spe
cjalnych opiekunek70. Niestety, nie wiemy, na ile ten postulat był 
w Krakowie realizowany w praktyce, ani czy opiekunki miały zajmo
wać się dziećmi w miejscu stałego zamieszkania czy też już podczas 
wycieczki. Sam jednak zamysł rozdzielenia rodziny w czasie tradycyj' 
nie przeznaczonym na jej integrację był bezsprzecznie jednym z naj
bardziej jaskrawych przykładów prób planowej ingerencji w funkcjo
nowanie rodziny.

Mimo że tzw. pracownicy umysłowi nie byli „grupą docelową 
organizatorów, to przede wszystkim przedstawiciele tego środowiska

69 APK, ORZZ KO 417/3988, Program Zlotu w Czorsztynie 14-15 lipca 1954.
70 APK ORZZ KO 409/ 3843, Sprawozdanie z działalności Komitetu...
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2 chęcią korzystali z możliwości taniego wyjazdu za miasto. Pamięt- 
nikarze odnotowują:

[...] było zwyczajem nałogowym wykorzystywanie dobrodziejstw ustrojo
nych, dla których zresztą pracowaliśmy71.

Pracując jako inspektor nadzoru budowlanego, miałem wiele kontaktów 
z pracownikami przedsiębiorstwa wykonawczego „Zetbeem". Wykorzystując to, 
^Ika razy wziąłem udział w 1-dniowych wycieczkach rekreacyjnych, jakie dział 
s°cjalny przedsiębiorstwa organizował dla swych pracowników. Dysponowali oni 
Własnym zakładowym autokarem, który właśnie wykorzystywali na te wyjazdy 
rekreacyjne. W 1953 r. byłem na przykład na wycieczkach w Bielsku Białej i Cie
szynie oraz nad jeziorem Rożnowskim72.

Urlop

Ideologiczny wymiar urlopu w PRL był zbliżony do czasu wolnego 
s°botnio-niedzielnego i świątecznego, jednak możliwość wpływania 
lla jego funkcjonowanie, popularność i dostępność była dużo większa. 
Monopol na organizację wczasów miał Wydział Wczasów Pracow
niczych KCZZ, a następnie wyodrębniony Fundusz Wczasów Pra
cowniczych (FWP) we współpracy z Polskim Towarzystwem Tury
styczno-Krajoznawczym, „Orbisem", Państwowymi Uzdrowiskami 
Polskimi oraz Ministerstwem Zdrowia.

FWP, którego oferta była skierowana do zakładów pracy, musiał 
uPorać się z niechęcią i niewielkim przygotowaniem robotników do 
tego typu wypoczynku. Oferta ta spotkała się i na terenie budującej 
Sl? Nowej Huty, i w Krakowie, podobnie zresztą jak w całej Polsce73, 
2 Uskakującym -  jak się wydaje -  dla władz oporem głównych zainte- 
resowanych. Dotyczyło to tak urlopów letnich, jak i zimowych orga
nizowanych przez WWĘ a następnie FWP przede wszystkim w kuror- 
tach Ziem Zachodnich (Sudety). Zjawisko to tłumaczyć można prze
de Wszystkim niechęcią pracowników do nowej formy spędzania urlo- 
Pu/ sprzecznej z dotychczasowymi praktykami i zwyczajami, a w wy
padku Nowej Huty również faktem, że większość jej załogi była 
Pochodzenia chłopskiego i na urlop wyjeżdżała do rodziny, by na 
Przykład pomóc przy żniwach. Dariusz Jarosz słusznie tłumaczy to

1 J-J. Balwierz, Od Krakowa do Brazylii..., s. 90. 
T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy..., s. 122.
D. Jarosz, Polacy i stalinizm..., s. 108-116.

149



także obawą przed ośmieszeniem się w nowym, być może bardziej 
wyrobionym towarzysko, środowisku oraz, co szczególnie ważne, ogra
niczeniu możliwości wyjazdów świątecznych i urlopowych do jednej 
osoby z każdej rodziny robotniczej74.

Fakt, że modelowe wczasy nie miały charakteru rodzinnego, był 
tylko jednym z elementów powodujących, że trudno je zaliczyć do 
prywatnego sposobu spędzania czasu wolnego. Decydowało o tym 
także kilka innych ważnych czynników: przede wszystkim system 
weryfikacji wczasowiczów i cały rytuał „przydziału wczasów" oraz 
organizacja i kontrola spędzanego tam czasu.

Przydział wczasów pracowniczych był procesem etapowym. Warto 
podkreślić obecną w języku dokumentacji swoistą bierność robotni
ków. Nie on wyjeżdża na wczasy, lecz „jest wysyłany na wczasy"75- 
Podmiotem jest FWP lub Rada Zakładowa, przedmiotem -  poten
cjalny wczasowicz. Przestaje on być osobą prywatną, jest konkretnym
pracownikiem konkretnego zakładu, z teczką, życiorysem i opinią-

• •

Na wczasy starano się wysyłać osoby, które na to -  według opinn 
związków zawodowych i kadr -  z różnych względów zasługiwały- 
W ośrodku też były one poddawane swego rodzaju obserwacji, której 
wyniki otrzymywał zakład pracy:

Dany ośrodek przesyła dla rady zakładowej zdjęcie z uwzględnieniem osób  
danego zakładu, informuje o możliwościach, przesyła podziękowanie w y ró ż n ia 

jącym76.

Ta forma wypoczynku była dużo chętniej -  w porównaniu z wyp°' 
czynkiem weekendowym -  wykorzystywanym, zwłaszcza na począt
ku, narzędziem nie tylko wyróżnienia i edukacji (dystrybucja przy
działów: 65 proc. pracownicy fizyczni, 35 proc. pracownicy um ysło
wi), ale także zachęty do podjęcia pracy w Nowej Hucie. Jak głosiło 
wyraziste pod względem graficznym (ramka, środek strony) ogło
szenie zamieszczane w 1952 r. w „Dzienniku Polskim":

Przy budowie Nowej Huty nie ma sezonu, możesz pracować cały rok! Dobre 
wyniki w pracy gwarantują Ci wyjazd na wczasy nad morze77.

74 D. Jarosz, Robotnicy, robotnice i FWP..., s. 484-485.
75 APK, ORZZ KO, 409/ 3832, Kurs dla kierowników świetlic, 7 wiześnia-7 grudnia 1953-
76 Tamże.
77 „Dziennik Polski" 1952, nr 161, s. 5.
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Fakt, że wczasy stanowiły novum w środowiskach robotniczych 
Spoważniał rady zakładowe do przeprowadzania szkoleń poprzedza
jących wyjazd: przydział na wczasy następuje na mocy Uchwały RZ 
w porozumieniu z kierownictwem:

[...] które udziela urlopu, dany pracownik po zbadaniu lekarskim i opłaceniu 
Należności winien być poinformowany co do następujących czynności:

Ubiór: zabiera latem najwyżej jeden garnitur i letni płaszcz, buty turystycz
ny wełniane skarpety, trampki lub tenisówki, do czterech koszul, letnie spodenki
1 garderobę kąpielową, przybory osobiste, małą walizkę lub teczkę. Nie zabierać

sobą żywności, książek, sprzętu sportowego (wypożycza na miejscu). Ponadto 
Wysyłany pracownik ma być poinformowany o położeniu geograficznym, komu
nikacji, placówkach kulturalnych, urządzeniach leczniczych i sportowych oraz 
//ludności tubylczej"78.

Formalizacja życia na wczasach była spowodowana minimalnym 
zaufaniem do człowieka jako osoby prywatnej, której styl życia był 
nieadekwatny do promowanych wzorców, dlatego należało ją pod
porządkować publicznej kontroli. Starano się za wszelką cenę wpro
wadzić na wczasach system podobny do świetlicowego czy szkolnego. 
Jedynym ich wyróżnikiem było propagowanie turystyki. Wczasowicze 
Wybierali radę starszych turnusu i powoływali komisję kulturalno
-oświatową, która miała planować zajęcia razem z kierownikiem ad
ministracji ośrodka, pracownikiem KO i mężem zaufania.

Tak zwany kaowiec stał się elementem stałym wczasów zakłado
wych, „mężem opatrznościowym"79, bez którego, można odnieść wra
żenie, traciły one swój sens:

Oni nawiązują kontakt z artystami i rozprowadzają wśród wczasowiczów 
bilety, oni opiekują się bibliotekami i świetlicami domów wczasowych, oni urzą- 
^2ają prasówki, wycieczki, zabawy taneczne. Pod opieką pracowników KO roz
wija się również ruch amatorski na wczasach. [...] Głównym zadaniem KO było
2 //luźnego zespołu wczasowiczów pracowników fizycznych i umysłowych ze 
Wszystkich stron Polski -  stworzyć przyjacielski i zgrany kolektyw"80.

Oprócz zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia każdy większy ośrodek 
Wczasowy prowadził również działalność oświatową i sportową. W tym celu byli

78 APK, ORZZ KO, 409/ 3832, Kurs dla kierowników świetlic, 7 września-7 grudnia
1953.

79 „Dziennik Polski" 1952, nr 159, s. 3.
80 ~1 anize.
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zatrudniani instruktorzy KO [...], których zadaniem było organizowanie imprez, 
spotkań, gier i zabaw, a przede wszystkim wycieczek -  wspomina Tadeusz Binek- 
-  Wziąłem udział we wszystkich zbiorowych wycieczkach urządzanych w tur
nusie [...]. Przy okazji zdobyłem brązową górską odznakę turystyczną81.

Charakterystyczne zjawisko epoki stalinizmu, czyli kontrasto
wanie postaw jednoznacznie pozytywnych i negatywnych, występo
wało również na wczasach; do pierwszej grupy zaliczano osoby upra
wiające zbiorową turystykę, działające w teatrzykach amatorskich 
i biorące udział w odczytach, na przykład Towarzystwa Wiedzy Po
wszechnej, a do drugiej miłośników:

[...] słodkiego próżnowania, uważających, że wypoczynek znaczy to samo co 
bezczynność. A właśnie bezczynność jest męcząca, zabijający czas urlopu na 
jałowych ploteczkach czy wysiadywaniu w oparach kawiarnianych bynajmniej 
nie wypoczywają -  ani fizycznie, ani psychicznie82.

Zasadniczo dowiedziona przez Dariusza Jarosza niechęć robot
ników do korzystania z takiej formy spędzania urlopów w latach 
pięćdziesiątych powodowała, że korzystali z niej, wbrew intencjom 
kierownictwa FWP, przede wszystkim pracownicy umysłowi, najczęś
ciej młodzi i jeszcze nieobarczeni obowiązkami związanymi z posia
daniem rodziny. Pisze o tym inżynier nowohucki:

W owych pionierskich latach kształtowania się zbiorowych form wczasów 
pracowniczych udział w nich brała przede wszystkim młodzież. Nie jeździli 
starsi, bo nie mieli takich nawyków. Zaś wczasy rodzinne z udziałem małych 
dzieci rozwinęły się po latach, gdy zaczęli przyjeżdżać ci młodzi pionierzy wczaso
wi ze swoimi pociechami. Od [...] pierwszego urlopu w 1953 r. byłem już stały#1 
i niezłomnym klientem FWP przez bardzo wiele lat83.

Jego opisy dokumentują praktyczną realizację założeń programo
wych „zbiorowych wczasów zimowych i letnich" (coraz bardziej upO' 
wszechniał się zwyczaj dzielenia urlopu na dwie części). Podkreśla on 
przede wszystkim rozmiary domów wypoczynkowych, które pomieś
cić miały kilkudziesięciu wczasowiczów. Potwierdza, że stałym punk
tem programu wczasów pracowniczych były zajęcia grupowe: wy'

81 T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy..., s. 122.
82 „Dziennik Polski" 1952, nr 159, s. 3
83 T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy..., s. 122.

152



cieczki w góry, rozmaite turnieje, na przykład szachowe, i cowieczor- 
ne potańcówki84. Wysokość jego zarobków gwarantowała mu wczaso
wą atrakcyjność:

Bywało, że całej grupie fundowałem wstęp do lokalu, wino itp.83

W pamięć pamiętnikarzy zapadły przede wszystkim pierwsze 
Wczasy powojenne:

Dzięki mojej rodzinie, dzięki mojemu przedsiębiorstwu, które otoczyło nas 
serdeczną opieką socjalną, po przejściach wojennych i tej ogromnej zmianie 
w życiu, jaką było przesiedlenie, zaczęłam wracać do równowagi [...]. Pierwsze 
Wczasy w maju 1947 r. w naszym domu wypoczynkowym w Karpaczu były cu
downe, powróciłam do zdrowia i sił86.

Miało na to wpływ zapewne także zaopatrzenie stołówek, uwa
żane przez niektórych za wyjątkowe w porównaniu z ich codzienną 
dietą.

Przedstawiciele tej grupy społecznej w pewnym stopniu wykorzy
stywali także państwową ofertę taniego wyjazdu na wczasy, by już na 
Miejscu organizować sobie czas prywatnie. Jan Balwierz rozpoczął 
sWoje wczasy zimowe w Karpaczu od zepsucia męczącego radiowęzła, 
który mieścił się w jego pokoju i przez który nadawano nie tylko 
audycje muzyczne, ale także uświadamiające pogawędki87.

Drobnomieszczanie zaś możliwości korzystania z wczasów naj
częściej po prostu nie mieli. Wyjątkowo zdarzały się przypadki, że na 
Przykład żona pracująca w instytucji publicznej, szkole itp., otrzy
mywała skierowanie. Specyficzny dla tej grupy społecznej tryb pracy, 
której nie można było zawiesić na okres letni i która -  jeśli pozwalała 
na urlop -  to krótki, powodował przymusowe rozdzielenie rodziny. 
Zwykle więc żona zabierała dzieci w lipcu lub w sierpniu na wieś, 
§dzie wynajmowała pokój, a mąż dojeżdżał w weekend lub razem 
sPędzali dziesięć, dwadzieścia dni.

Wśród krakowskiej inteligencji dominowała niechęć wobec spę
dzania wolnego czasu wraz z kolektywem zakładowym, czemu to

84 Tamże, s. 127-129.
85 Tamże, s. 132.
86 PTS Oddz. Kraków, Lwowianka..., s. 17-18.
87

J.J. Balwierz, Od Krakowa do..., s. 92.
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warzyszyła spora zaradność w samodzielnym organizowaniu urlopu. 
Najchętniej spędzano go, co charakterystyczne, w tym samym m iej
scu co weekendy czy Święta Wielkanocne lub Bożego Narodzenia, 
najczęściej na Podhalu lub w rejonach Gorców czy Beskidu Wyspo
wego. Rodzina Marka Skwarnickiego wyjeżdżała przez wiele lat 
z dziećmi na wakacje, a także ferie wielkanocne i zimowe, czasem na 
weekendy, do Murzasihla. Wynajmowali u znajomych gazdów wielką 
izbę, a kiedy dzieci dorosły, małą izdebkę, w której spędzali lato już 
sami. Chodzili po Tatrach, a żona Zofia malowała na desce88.

Sulikowscy także jeździli na Podhale, „do naszych gazdów" w Gli- 
czarowie położonym u stóp Wierchów, nad Poroninem, niedaleko 
Bukowiny:

[...] nikt mi nie bronił -  pisze pamiętnikarz -  właziłem na dach drewnianej 
szopy, żeby ^apić się w niebo [...] łaziłem z synem gazdów po wierchach, pasąc 
stada owiec8 .

Tworzyło to spójność życia rodzinnego. Prywatność rodziny ko
jarzyła się z jednym miejscem, odrębnym i charakterystycznym tylko 
dla niej. Te praktyki były znakiem życia odrębnego, całkowicie poza 
ofertą państwową, w miejscu maksymalnie prywatnym. Krakowska 
inteligencja poniekąd sprywatyzowała na własny użytek Tatry (któ
re utożsamiano z ucieczką i pasją życia90). Niechęć i rozdrażnienie 
wzbudzały więc próby zagarnięcia tej przestrzeni przez ogromne za
kładowe domy wczasowe, budowane często w pięknych i dotąd ci
chych zakątkach.

Na podstawie ogłoszeń w prasie można domniemywać, bo brak 
na ten temat szczegółowych danych o charakterze statystycznym, że 
w latach siedemdziesiątych coraz większą konkurencją wobec po
łudniowych obszarów górskich stało się wybrzeże Bałtyku, zachwa
lane ze względu na zbawienny wpływ, jaki „jodowe powietrze" miało 
na zdrowie małych dzieci. Oferowano więc możliwość wynajęcia dom- 
ków w Kołobrzegu czy Gdańsku. Zaczyna się także moda na wyjazdy 
kempingowe, które dawały pełną w gruncie rzeczy niezależność od 
zakładu pracy czy „Orbisu".

88 M. Skwarnici, Dziennik 1982-1990 , Kraków 1998, s. 93, 99-100.
89 A. Sulikowsi, Nie całkiem zmyślone...., s. 64.
90 J. Kurek, Mój Kraków, Kraków 1963, s. 250.
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Dzieci niejako dziedziczyły i pielęgnowały zwyczaje rodziny. Były 
dumne z corocznych wyjazdów na urlop ze swoimi rodzicami:

Wakacje zawsze spędzałam z mamą, to już był taki rytuał, że po zakończeniu 
szkoły wyjeżdżałyśmy razem na dwa miesiące, niedaleko... to była Zawoja, 
Stryszawa... Zawsze byłam dumna z tego, że jeździłam z mamą, a nie na kolo
nie. Jeżeli ktoś jeździł na kolonie, no to już był gorszy91.

Na kolonie nigdy nie jeździłam, nie wolno mi było, bo na kolonie jeździły 
dzieci niewłaściwe dla mnie, niesprawdzone [...] co roku jeździliśmy całą rodziną, 
na całe wakacje był wynajmowany pokój. Najpierw była Stróża [przez pięć lat]92.

Wiele osób wspomina jednak z przyjemnością wakacje w gronie 
rówieśników na koloniach. Ewa Adamek, której oboje rodzice praco
wali w Hucie im. Lenina, mówi:

Nie tęskniłam do domu, zresztą rodzice przyjeżdżali w połowie trzytygodnio
wego turnusu [...]. Były wycieczki, bardzo dobre jedzenie i było fajnie...93

We wspomnieniach mieszkanki Nowej Huty dotyczących prze
łomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych odnajdujemy niektóre 
2 przyczyn powodujących niechęć części rodziców, a także samych 
dzieci do tej formy spędzania wakacji. O utrwalonym w świadomości 
Wielu ludzi przekonaniu, że wakacje są czasem tradycyjnie zarezerwo
wanym dla rodziny, była już mowa. Niezależnie od tego kolonie 
oznaczały poranne apele i obowiązkową, znienawidzoną przez dzieci 
gimnastykę. Poza tym szkoły, adaptowane latem na ośrodki kolo
n ijn e , nie gwarantowały możliwości utrzymania odpowiedniego po
diom higieny. Zdarzało się, że kąpiel dzieci odbywała się tylko raz, 
Pod koniec turnusu.

Inteligencja krakowska, podobnie jak drobnomieszczaństwo, da
wała sobie jakoś radę z samodzielną organizacją urlopów i wczasów, 
)ednak centralne zarządzenia dramatycznie ograniczały przestrzennie 
sferę prywatności. Mam na myśli zamknięcie granic, wskutek czego 
możliwości kontaktów, nie tylko zawodowych, ale przede wszystkim 
Prywatnych bardzo się zawężały. W wielu przypadkach oznaczało to 
czasowe zerwanie kontaktu z bliskimi krewnymi, którzy pozostali po

91 Ewa Janeczek, relacja osobista, 2001.92
Anna Gabryś, relacja osobista, 2002.

93 Ewa Adamek, relacja osobista, 2001.
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wojnie za granicami kraju. Mimo to w rodzinach inteligenckich obo
wiązkiem dzieci, zgodnie z tradycją, pozostawała nauka języków ob
cych. Świadczą o tym stale zamieszczane w prasie ogłoszenia o kur
sach i korepetycjach języka francuskiego, później również angielskie
go (niestety, często skarżono się na ich niski poziom)94.

Pamiętnikarze z ulgą odnotowywali zmiany w tym zakresie, jakie 
nastąpiły pod koniec lat pięćdziesiątych: „zaczęliśmy wyjeżdżać 
w świat"95:

Teraz, w 1954 r., wracał dawny głód wędrówki i przygody [...] Podróż do tej 
drugiej [kapitalistycznej] części (obejmującej prawie wszystkie miejsca, które 
fantazja -  wykarmiona od najmłodszych lat na arcydziełach literatury i sztuki -  
osnuła złotą aureolą) stawała się podwójnie pożądana, bo niemal zakazana. Kraje 
w tę część wchodzące okazały się już nie obce, ale także wrogie, a więc groziły 
specyficznymi niebezpieczeństwami i zasadzkami, jakie zastawiali tam chytrze 
przeciwnicy ideowi. W latach mniej więcej 1949-1956 do moich dawnych lęków 
i oporów związanych z niewolniczym przywiązaniem do miejsca urodzenia do
łączył nowy typ lęku natury politycznej96.

Pierwsze wyjazdy miały zwykle charakter służbowy, tak jak w wy
padku Henryka Voglera, który w 1955 reprezentował Wydawnictwo 
Literackie w NRD, a w 1956 jako kierownik teatru „Starego" od
wiedził Wiedeń. Dopiero w 1957 r. odbył miesięczną prywatną po
dróż do Paryża i Izraela97.

Krakowianie wyjeżdżali więc do krajów bloku wschodniego z wy
cieczkami zakładowymi i delegacjami, na konferencje itp., „prywat
nie" zaś (tzn. poza instytucją państwową) do zakazanych krajów 
zachodnich, często wykorzystując tradycyjnie zażyłe kontakty z Koś
ciołem lub liczne kontakty rodzinne.

Pojawił się również nowy zwyczaj, otóż wycieczki zagraniczne 
stały się popularne wśród osób samotnych. Na liście podróży, które 
odbyła Rozalia Szafraniec, pracownica Instytutu Fizyki UJ, znalazły 
się w latach sześćdziesiątych: trzytygodniowa wycieczka (z „Orbi
sem") za zaoszczędzone pieniądze do Egiptu, Syrii i Turcji, zwiedzanie

94 F. Kleszcz, Wspomnienia. Ze wsi Zawiszy, męczeńskiej ziemi do akademii, Kraków  
2001, s. 116-117.

95 Tamże, s. 116.
96 H. Vogler, Autoportret..., s. 269.
97 Tamże, s. 270, 283.
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norweskich fiordów statkiem „Batory" oraz wycieczki do Kopenhagi 
i Włoch, na początku zaś lat siedemdziesiątych, obok wycieczki orbi- 
sowskiej „Gruzińską drogą wojenną", trzytygodniowy pobyt na wys
pach Kanaryjskich98, Czechosłowacja, kongresy w Moskwie, trzykrot
ny wyjazd do Kijowa.

Stanisław Kochanowski, którego część rodziny pozostała po woj
nie w Wielkiej Brytanii i który miał wielu krewnych w innych kra
jach, postarał się o paszport w 1956 r. i otrzymał go dzięki inter
wencji Bronisława Drobnera. W sierpniu 1957 r. wraz z żoną odbył 
Podróż „ukochanym" „Batorym" z Gdyni do Wielkiej Brytanii, gdzie 
sPędził miesiąc, a potem odwiedził Paryż. W następnym roku wy
jechał z „Orbisem" do Rumunii („niewygórowane koszty"), następnie 
na Węgry (chociaż miał zakaz kontaktowania się ze znajomymi Wę
grami), w 1961 r. na urlop do Bułgarii, a w 1963 r., także z „Orbi
sem", do NRD. W 1967 r. odbył „wycieczkę życia" do Stanów Zjed
noczonych na zaproszenie znajomego sprzed wojny.

Oczywiście tak liczne, niemal coroczne podróże były do lat sie
demdziesiątych niezwykłą rzadkością także w rodzinach inteligenc
kich. Rozalia Szafraniec i Stanisław Kochanowski poświęcili w swo- 
lch pamiętnikach wyjazdom zagranicznym odrębne rozdziały, ale na 
tle „średniej krakowskiej" takie spędzanie urlopu w latach sześćdzie
siątych należało do wyjątków. Barierę stanowiły nie tylko trudności 
Paszportowe, ale przede wszystkim finansowe.

Należy podkreślić, że uciążliwą specyfiką wycieczek orbisowskich 
była ich dostępność prawie wyłącznie poprzez zakłady pracy. Tu
rystom indywidualnym instytucja ta proponowała krajowe wyciecz
ki jednodniowe. W broszurach „Orbisu" jednak o tym nie informo
wano:

Dopiero kiedy klient staje przed okienkiem [...], rezydująca tam pani oznaj
mia mu, że orbisowski fiat -  kubuś i jelcz -  luksus nie powiozą go do krainy 
Jezior i zamków, skoro jest tylko brzydkim indywidualistą i nie chce podróżować 
2e swoim kierownikiem tudzież z panią księgową99.

Lukę tę tylko częściowo wypełniały inne instytucje turystyczne100. 
Osoby stanu wolnego nie musiały borykać się z bardzo uciążliwymi

98 R. Szafraniec, Wspomnienia: Między niebem a ziemią, Rkp BJ 132/ 01.
99 }. Walawski, Dla kogo wycieczkił Bez retuszu, „Dziennik Polski" 1971, nr 133, s. 3.

100 >-rTanize.
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problemami towarzyszącymi uzyskaniu paszportów przez członków 
rodziny pragnących wspólnie wyjechać do Europy Zachodniej. Zona 
Eligiusza Kozłowskiego, który w latach sześćdziesiątych przebywał na 
stypendium w Belgii, po kolejnej odmowie wydania paszportu, który 
pozwoliłby jej odwiedzić męża, rozżalona pisała w liście do niego:

[...] pewnie boją się, żebyśmy tam przypadkiem nie zostali. Naiwni, kto by 
tam chciał mieszkać, zwłaszcza historycy, chyba żeby buty czyścić101.

Stan wojenny to „zaniknięcie etapu wspaniałych podróży"102:

[...] te chwile wolności -  czy to w Tatrach, czy w samolocie [...], w Lo- 
zannie[...], ileż cudownych chwil domowej, rodzinnej radości. I teraz nawet, 
bawię się z wnuczkiem Dominikiem, świat staje się ludzki [11 stycznia 1982] •

Tatry, z perspektywy stanu wojennego, były enklawą wolności 
porównywalną ze Szwajcarią.

■

Zycie towarzyskie 

Dom a życie towarzyskie

Janina Rościszewska, która zmuszona była opuścić wraz z rodziną 
majątek Korab i przenieść się do Krakowa, gdzie pracowała w jednym 
z przedszkoli, w maju 1945 r. zauważyła nie bez obaw, że jej matka 
zaczęła skupiać wokół siebie znajomych przybywających do miasta. 
Ich odwiedziny najprawdopodobniej zakłócały normalne funkcjono
wanie trzypokoleniowej rodziny104. Ta sama pamiętnikarka, która 
bieżąco rejestrowała swoje życie w mieście w drugiej połowie lat 
czterdziestych, niecałe dwa lata później z wyraźnym oburzeniem od
notowywała:

• •

Jest niechęć do rzetelnej pracy obok chęci użycia po ciężkich dniach okupacji- 
Bawią się i piją dużo [...]. Zabawy trwają obok wieści o tragedii AK [...]. bardz° 
dużo ludzi chodzi na koncerty, lud szybko chwyta nowe obyczaje105.

101 E. Kozłowski, Spuścizna, Rkp BJ 252/ 01, t. 7: Korespondencja Ireny Kozłowskiej 
1966.

102 M. Skwarnici, Dziennik..., s. 9.
103 Tamże, s. 15.
104 J. Rościszewska, Pamiętniki, Rkp BJ, Przyb. 23/82, maj 1945.
105 Tamże, styczeń 1947, czerwiec 1947.
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Krytyka używającego życia „ludu", która pobrzmiewa w przyto
czonym cytacie, mogłaby świadczyć, że środowisko pamiętnikarki, 
czyli ziemiaństwo oraz inteligencja, żyło w izolacji. Tak jednak nie 
było. W tej grupie najszybciej odbudowywano kontakty rodzinne i to
warzyskie, siłą rzeczy ograniczone w czasie okupacji. Należy podkreś
lić, że ich celem nie była tylko i wyłącznie rozrywka oraz wspólne 
spędzanie czasu wolnego. Miały one dużo większe znaczenie, podob
nie jak życie prywatne w czasach okupacji. Zacieśnianie kontaktów 
towarzyskich następowało w ścisłym związku ze świadczoną sobie 
nawzajem pomocą, tak potrzebną przy istniejących trudnościach ma
terialnych i mieszkaniowych, oraz coraz głośniej propagowaną oficjalnie 
Wrogością wobec „mieszczaństwa i szlachetczyzny". Związki towarzy
skie miały więc, rzec można, dwojaki wymiar. Z jednej strony, oficjal
nie źle widziane, mogły zaszkodzić w zdobyciu lub utrzymaniu pracy, 
z drugiej -  w trudnych sytuacjach można było liczyć na ewentualną 
Pomoc dalszej rodziny lub znajomych106. Felicja Skarbkowa, wdowa, 
która po wojnie trafiła do Krakowa i zamieszkała u pułkownikostwa 
Waniczków na ulicy Siemiradzkiego 13, chwaliła sobie pomoc swoich 
gospodarzy: „Lata mijały i nic się nie zmieniało w moim bytowaniu. 
U pp. Waniczków miałam troskliwą opiekę". Gdy zmarła pułkow
nikowa, w której pani Felicja miała opiekunkę i przyjaciółkę, zajmo
wały się nią jej córki. Wspomagała ją także rodzina z zagranicy107.

Spotkania towarzyskie mogły zastępować własny zniszczony w cza
sie wojny krąg rodzinny, co jest szczególnie widoczne w środowisku 
krakowskich Żydów. Henryk Vogel przyznaje w pamiętniku, że znajdo
wał bardzo dużo czasu na spotkania towarzyskie, bywanie w lokalach, 
ale także odwiedziny w domach zaprzyjaźnionych rodzin, na przykład 
bywał u pani Mortkowiczowej, wdowy po znanym przedwojennym 
Wydawcy, która mieszkała z wnuczką Joasią i córką Hanką Olczakową:

Zastępowało mi to nieistniejące życie rodzinne. O czymś, co określano kie
dyś jako „dom", zapomniałem od dawna108.

106 Zob. np.: J. Wachowicz, Sfery oficerskie..., s. 159: „[...] ciocia Wala Bielikiewiczowa 
"  której akurat zmarł mąż -  zaproponowała nam wspólne mieszkanie przy ulicy Rako
wickiej 4/2".

107 F. Skarbkowa, Opowiadania i wspomnienia spisane w 1960 r., Rkp BJ, 9812 III, 
s* 160-161. Pani Felicja także starała się podtrzymywać kontakty, pojechała w odwiedziny do
sWojego stangreta i proboszcza. Bywała także u licznych w Krakowie „przybyszów ze Wschodu".

108 H. Vogler, Autoportret..., s. 54-55.
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W wielu przypadkach życie towarzyskie stawało się dla tych, 
którzy świadomie odrzucali ustrojowe zmiany w kraju, swoistą kom
pensacją życia publicznego, tym bardziej że wyraźnie spychano je 
z krakowskich miejsc publicznych. Pewne zwyczaje, które dla poko
lenia dorosłego już przed wojną stanowiły normę, coraz częściej były 
źle widziane i wyśmiewane, czego przykładem mogą być słynne krze
sełka na Plantach u wylotu ulicy Szewskiej, gdzie przysiadano pod
czas niedzielnych spacerów.

Jerzy Lovell w pamiętniku Jak ukradłem duszę, wspominając wczes
ne lata pięćdziesiąte i mieszkanie w słynnym Domu Literatów na 
Krupnicznej, sporo miejsca poświęca opisowi trybu życia swojej sub- 
lokatorki Jadwigi Witkiewiczowej, wdowy po Witkacym:

Pani Jadwiga byłą wielką damą w każdym calu, piękną mimo nie pierwsze) 
już młodości, elegancką, dystyngowaną i ujmującą, jakkolwiek -  w początkowy**1 
przynajmniej okresie -  mającą wobec nas pewien dystans. Żyła nadzwyczaj 
skromnie, stale w tarapatach finansowych, dbając o dwie tylko rzeczy: absolutni 
czystość i porządek oraz dobrą kawę [...]. Poza tym namiętnie grała w brydża; 
regularnie co jakiś czas odbywały się u niej konwentykle brydżowe, w których 
uczestniczył między innymi profesor Tatarkiewicz109.

Gdy następnie Witkiwiczowa została przeniesiona za sprawą Ada
ma Polewki z przestronnego pokoju do małej studenckiej klitki na 
trzecim piętrze, między innymi:

[...] musiała zrezygnować z owych uświęconych konwentyklów brydżowych/ 
które dawały jej pozór udziału w normalnym życiu110.

Opis pamiętnikarza nie tylko daje wyraz sympatii do Jadwig1 
Witkiewiczowej, ale sugeruje również pewną wyjątkowość tej postaci 
i jej trybu życia. I tak zapewne było, ale taki tryb był możliwy tylko 
w konkretnym środowisku, w „kołchozie" (określenie autora) na Krup
niczej, gdzie, sądząc z barwnych opisów sporządzonych przez miesz
kańców, życie towarzyskie splatało się ściśle z codziennym życiem 
rodzinnym111.

109 J. Lovell, Jak ukradłem duszę, Kraków 1985, s. 125.
110 Tamże, s. 126-127, wyróżnienie B.K
111 „Żyliśmy na Krupniczej rodzinnie. Nie było tajemnic, sekretnych poczynań". DzlC' 

łono się informacjami ze świata i codziennymi radami. T. Kwiatkowski, Niedyskretny 
pamięci, Kraków 1987, s. 37. Z kolei H. Vogler pisze: „Był to okres bardzo czynnego życia
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Zycie towarzyskie przenosiło się do domów prywatnych, lokale 
Publiczne nie gwarantowały bowiem prawdziwej swobody. Z zapis
ków Stanisława Kochanowskiego, członka Stronnictwa Pracy, więzio
nego na przełomie lat 1946 i 1947 w związku z podejrzeniami o współ
pracę z WiN-em, wynika, że podczas swoich częstych po wojnie spot
kań ze znajomymi w restauracji Hotelu Francuskiego (która przez 
cały okres istnienia PRL będzie pozostawała miejscem spotkań osób 
Wiązanych ze środowiskiem naukowym) starał się podczas rozmowy 
nie poruszać problemu osobistego stosunku do władz. Pamiętnikarz 
°kreślał te spotkania jako bardziej oficjalne. Faktyczną swobodę wy
powiedzi dawało jedynie własne mieszkanie. Tam też spotykał się 
2 „dr Konstantym Grzybowskim, dr Anatolem Listowskim czy dr 
Kazimierzem Piwarskim", z którymi był blisko związany „w pracy 
konspiracyj nej" 112.

W różnych powojennych zwyczajach panujących w środowisku 
2lemiaństwa i inteligencji, związanych z kontaktami z osobami spo- 
2a najbliższej rodziny, można odnaleźć pewną cechę wspólną. Jest to 
rozpowszechniona już w XIX w. i pielęgnowana w niektórych środo
wiskach w dwudziestoleciu międzywojennym swoista rytu alizacja  
tej sfery życia, pozwalająca na zabezpieczenie prywatności rodzinnej. 
BVło to zjawisko bardzo wyraźne w drugiej połowie lat czterdziestych. 
^Potkania odbywały się więc o określonej godzinie, w określonym 
dniu tygodnia czy miesiąca. Janina Rościszewska wspomina:

W pierwsze niedziele miesiąca zbiera się u nas zawsze liczne towarzystwo 
1 Przy kawie toczą się różne ciekawe dyskusje113.

toWarzyskiego. Wizytowano się i rewizytowano z ochotą. Najczęstsze i najbardziej uroz- 
niaicone bywały wieczory u Tadeusza i Haliny Kwiatkowskich. [...] w przyjęciach owych 
Uczestniczył stale żelazny skład przyjaciół oraz sąsiadów z ulicy Krupniczej 22: Otwi- 
uowscy; Boberowie, Broszkiewiczowie [...]. Były to ożywione wieczory. Otwinowski tań- 
C2ył i stepował, czym zresztą w tym okresie zarabiał po kawiarniach na życie, Rolleczków- 
lla parodiowała popisowo koleżanki i kolegów, ja recytowałem moje dawne satyryczne 
Monologi, a także nowo pisane na temat krakowskiego środowiska literackiego, po czym 
lniProwizowaliśmy wspólne gry, inscenizując przysłowia czy też fragmenty lub tytuły 
Jjtworów literackich, które kolejno każdy z obecnych zobowiązany był odgrywać. [...] 

°ni przy ulicy Krupniczej był wtedy siedliskiem nieprzeciętnych indywidualności i miej- 
Sccni rozgrywania się scen godnych wiecznego upamiętnienia", H. Vogler, Autoportret...,
s- 48-49.

112 S. Kochanowski, Zdarzenia, przygody, refleksje, cz. 2, Rękopisy Bf, Przyb. 102/72,
^ 1  III s. 9 -10  (styczeń 1945-wrzesień 1946).

113 J. Rościszewska, Pamiętniki..., maj-czerwiec 1946, maj-czerwiec 1948.
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Autorka dodaje, że spotkania te były okazją by „sobie polabidzić 
i wygadać spokojnie", a te rozmowy przy „czarnych kawach" często 
bywały niewesołe114.

Najczęściej takie spotkania, jak to miało miejsce w domu Roś- 
ciszewskich, odbywały się, ze względu na wolny czas, w niedzielne 
popołudnia, ale nie tylko. Osoby pracujące w domu, czy to w wolnym 
zawodzie czy też chałupniczo wykonujące prace rzemieślnicze, wresz
cie urzędnicy i nauczyciele, potrafiły wygospodarować w ciągu tygo
dnia pracy wolny wieczór, który spędzały w jednym z zaprzyjaźnio
nych dwóch czy trzech domów. Najczęściej pretekstem do spotkań 
były gry karciane: brydż, kierki czy poker, ewentualnie szachy, które 
mimo prób zagoszczenia po wojnie w krakowskich lokalach pozostały 
specyfiką spotkań domowych. Próby takie przypomina Vogler:

Były wśród [...] lokali licznie wtedy otwierane, aczkolwiek efemeryczne, 
lokale karciane. Nie miały one charakteru szulerni, przeciwnie, zakładały Je 
przeważnie panie z tak zwanego towarzystwa, starające się w ten sposób prze
trwać burzliwy czas. Pomieszczenia owe nosiły nazwę „salonów brydżowych 
i miały odpowiednią dla tego miana oprawę. Ale już nad ranem, gdy dym tyto
niowy kłębił się coraz gęściej, a ostre zapachy trunków i zakąsek przesycały 
powietrze, wówczas atmosfera zdawała się niewiele różnić od tej, którą znałem 
z brukowych powieści opisującej tajne domy gry. Odwiedzałem często owe salo
ny, głównie dwa znajdujące się przy ulicy Basztowej 6 i Mikołajskiej 9. Trzeci 
z nich pamiętam również, gdyż urządzony został w dawnym naszym mieszkaniu 
przy ulicy Straszewskiego115.

We wspólnym gronie rodziny i znajomych organizowano tzw. pęP'
kówki, czyli przyjęcia z okazji narodzin dziecka, chrzciny, k o m u n ie
i rocznice ślubu, ale także na przykład świętowano powrót po w o jn ie

•

„z niemieckich obozów koncentracyjnych", później zaś wypuszczenie 
znajomych „z kotła politycznego" (1949), a nawet zakup nowego 
samochodu116.

Na podstawie zapisków Janiny Turek można domniemywać, ¿e 
domowe życie towarzyskie kwitło w okresie szczególnego natężenia 
stalinizacji i promocji publicznego życia kolektywnego. Dowiadujemy 
się, że „przyjęcia bridżowe" czy „przyjęcia pokerowe", częste w latach

114 Tamże.
115 H. Vogler, Autoportret..., s. 18-20.
116 Janina Turek, Zapiski...



czterdziestych (dwa lub trzy razy w miesiącu), w latach 1950-1954  
odbywały się nawet dwa razy w tygodniu, w środy oraz soboty lub 
niedziele, często także w połączeniu ze skromną kolacją. Potwierdzają 
ten fakt wspomnienia pracowników i współpracowników „Tygodnika 
Powszechnego". Stanisław Stomma mówił o tym okresie, że był „naj
ładniejszy w życiu".

Nie jest jednak pewien, czy on i jego koledzy byliby w stanie wytrzymać 
Presję tego, co się działo, gdyby nie oparcie, jakie znajdowali w sobie nawzajem. 
Janinie Gołubiewowej jesień 1953 r. kojarzy się przede wszystkim z obsesyjną 
niemal potrzebą utrzymywania stałych kontaktów z przyjaciółmi. Pamięta pa
niczny lęk, by się nie dać rozdzielić i nie zostać samej. Niemal co wieczór 
Gołubiewowie spotykali się więc z mieszkającymi opodal Stommami, żeby do 
Późnej nocy grać z nimi w nogę, przypominającą kierki grę karcianą, której 
nauczył ich Kisiel117.

Kontakty z rodziną i nielicznymi bliskimi przyjaciółmi, podczas 
których polityka stanowiła jednak margines rozmów, pozwalały 
zmniejszyć poczucie osamotnienia i osaczenia. Można zgodzić się 
2 opinią Hanny Świdy-Ziemby, że wówczas silniej niż zwykle prze
zywano doświadczenia osobiste: miłość, małżeństwo, dzieci:

Teren życia osobistego -  niezawłaszczony do końca przez świat stalinizmu -  
był terenem, na którym koncentrowały się przeżycia ludzi118.

Ale warto zauważyć, że w Krakowie zdecydowanie przekraczał on 
krąg rodziny, trudno zatem mówić o skutecznym:

[...] rozbijaniu więzi i grup społecznych (także spontanicznych, łączonych 
^ięziami sympatii)119.

Jak widać na podanych przykładach, w pierwszej połowie lat pięć
dziesiątych sytuacja polityczna oddziaływała silnie na kształt życia 
towarzyskiego w krakowskich środowiskach. Z jednej strony powo
dowała, ze względu na intensywność kontaktów, stopniowe, chociaż 
na pewno nie całkowite, przełamywanie rytuałów, które wcześniej

117 f. Żakowski, Pół wieku pod włos, czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego"
w czasach heroicznych, Kraków 1999, s. 24.

118 *H. Swida- Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony, Warszawa 1998, s. 144.
119 Tamże, s. 100-101.
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kształtowały jej formy, z drugiej wzmacniała środowiskowe więzi 
międzyludzkie. Ważna była potrzeba bycia w grupie, otoczenia się 
krewnymi i znajomymi. Funkcja ochronna życia towarzyskiego prze
ważała nad obyczajowymi formami, które wcześniej tworzyły ramy 
życia rodzinno-domowego. Dawało to większe poczucie bezpieczeń
stwa w świecie, poczucie zakorzenienia w określonej społeczności 
w momentach dla niej najtrudniejszych na tyle silne, że osobista 
rodzinna prywatność została nawet tej szerszej grupie podporządko
wana, oddając jej przestrzeń i czas.

Stanisław Kochanowski tak wspomina wyjście z więzienia:

Nieocenionym skarbem dla człowieka jest przyjaźń ludzka i życzliwość oto
czenia [...] w okazywanej mi życzliwości kryły się jednak również nastroje spo
łeczeństwa, w dalszym ciągu nieprzychylne dla reżimu120.

Wiadomość o jego wyjściu szybko się rozeszła, znajomi przysyłali 
kwiaty. Sam kardynał Sapieha przysłał zwolnionemu skrzynkę wina, 
a następnie odwiedził go osobiście. Podobnie liczni przyjaciele domu 
wizytowali go przez wiele dni121.

Życie towarzyskie tworzyło poza tym porządek czasu niezależny 
i odmienny od pracy, całkowicie zależny od prywatnych chęci. Było 
to swoiste życie alternatywne.

Kształt kręgów towarzyskich w społeczności rdzennych krako
wian był zjawiskiem bardzo trwałym i jednocześnie bardzo wyrazi
stym, bo postrzeganym jako cecha charakterystyczna ich życia co
dziennego przez osoby z zewnątrz. Na dowód tego warto przytoczyć 
tutaj dwie opinie, odmienne jeżeli chodzi o wartościowanie. Ich zna
czenie podnosi fakt, że zostały wyrażone w 1973 r. oraz 1986 r., a więc 
w ostatnich dekadach interesującego nas okresu. O ile pierwszą można 
posądzać o subiektywizm, o tyle druga, wyrażona przez cudzoziemca, 
który spędził dosyć długi okres życia w Krakowie, wydaje się sto
sunkowo obiektywna i wiarygodna. Warszawiak pisze:

[Społeczność Krakowa] zupełnie się zakleszcza [...] podzielona na małe kółka 
towarzyskie, które odmienia tylko śmierć. Ten sam stolik, te same kierki albo 
brydż, zwracają się do siebie tak samo i tak samo się nudzą, ale mimo tego

i on S. Kochanowski, Zdarzenia..., s. 52-53.
121 Tamże.
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znudzenia sobą -  nieufnym okiem popatrują na obcych, jakby uważali, że nawet 
paplanina karciana powinna się odbywać w ścisłej tajemnicy122.

Natomiast tak to widzi Adrien Le Bihan:

Zachowanie pewnego sposobu życia jest też jakąś formą oporu. Znam ludzi 
w Krakowie, którzy spędzają czas między swymi obrazami, przyjaciółmi i wódką, 
jakby komunizmu nie było. Żyją z marnej pensji, za pracę bez prestiżu, mają 
czas na swoje zajęcia, z pewnym rodzajem sknerstwa w nadmiarze, rozkoszując 
się każdym skradzionym momentem, jak zatrzymywaną jak najdłużej w ustach 
kroplą likieru123.

Wraz z odwilżą kawiarnie stały się ponownie alternatywą dla 
domu. W 1955 r. po raz pierwszy obchodzono imieniny poza do
mem, w „Europejskiej" lub „Kolorowej" przy ulicy Gołębiej, zaczęto 
chodzić na słynne tańce do „Esplanady" przy Plantach czy do Syski, 
który w lokalu przy Rondzie Grunwaldzkim był szefem jazz-bandu 
i w 1955 r. za niedozwolone wówczas woogi-boogi czy swingi od
siadywał, jak opowiadali sobie bywalcy, trzy dni w areszcie, by w ko
lejną sobotę znowu popełniać ten sam „grzech"124.

Ranga życia towarzyskiego maleje jednak wyraźnie w porównaniu 
z okresem wcześniejszym, o czym świadczyć może fakt, że pamiętni- 
karze poświęcają mu coraz mniej miejsca. Możemy jednak opierać 
się na wynikach badań socjologicznych, które co prawda nie oddają 
kolorytu ówczesnej codzienności i „odświętności", ale dają ogólne 
Pojęcie o zakresie życia towarzyskiego. Na tej podstawie można są
dzić, że najbardziej udzielały się towarzysko osoby pracujące ma
jących wyższe wykształcenie. Równie ważna pozostawała ta sfera 
życia w środowiskach rzemieślników. Większość przedstawicieli obu 
tych grup społecznych prowadziła tzw. domy otwarte, ale chętnie 
spotykano się również w kawiarniach i cukierniach w ciągu tygodnia 
(chociaż w spotkaniach poza domem uczestniczyli częściej osobno 
poszczególni członkowie rodzin):

Wszyscy chętnie garną się do naszego przytulnego mieszkania, bo chociaż 
jest nieodmalowane, to jak się posprząta, to jest bardzo miło. Wpadają wieczorem 
koleżanki z pracy. Raz przyniosły nawet butelkę wina armeńskiego. U mnie nic

122 B. Drozdowski, Gry towarzyskie, „Stolica" 1976, nr 8, s. 4.
123 A. Le Bihan, Gniewne drzewo..., s. 269-270.
124 Barbara Szmigielska, relacja ustna, 2003.
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prócz kawy i suchego ciastka nie dostają. Nareszcie zmądrzałam i wiem, jak 
przyjmować gości125.

Okazją do bardziej uroczystych przyjęć „przy nakrytym stole" 
i alkoholu pozostawały imieniny ewentualnie okrągłe urodziny oraz 
sylwester. Jak wyglądały przyjęcia imieninowe w latach sześćdziesią
tych, pokazuje krótki fragment listu Ireny Kozłowskiej do męża, 
w którym opisuje ona przyjęcie imieninowe „u Oleńki Przybosiowej":

Panie były wszystkie w czarnych wizytowych kreacjach, tylko „zeszłorocz
nych". Oleńka -  bardzo korzystnie w paryskiej sukni. [...] Piliśmy oczywiście 
twoje zdrowie i to kilkakrotnie. Coraz ktoś wznosił toast „zdrowie Elusia!//126.

W okresie stanu wojennego spotkania nabrały ponownie charak
teru integracji środowiska oraz, co bardzo ważne, były okazją do 
wymiany informacji:

Tadzio Żychiewicz obchodził swoje sześćdziesiąte urodziny, koniak i whisky 
z Pewexu, kanapki, szarlotka. Jedni opowiadają wisielcze kawały, inni zaś zasły
szane wieści z innych miast. Izolacja informacyjna jest tak szczelna127.

Kawiarniane życie towarzyskie preferowali pracownicy umysłowi 
ze średnim wykształceniem. Najatrakcyjniejsze kawiarnie i kluby kon
centrowały się przede wszystkim w ścisłym centrum -  na Starym 
M ieście128. Osoby przybywające do Krakowa tak w celach turystycz
nych, jak i zawodowych, ich liczba wręcz szokowała129, chociaż w po
równaniu z okresem międzywojennym była ona nadzwyczaj skrom
na. Wydaje się jednak, że spotkania towarzyskie większości krako
wian w kawiarniach i restauracjach były bardzo kameralne. Wyjątek 
stanowiły barwne postaci ze środowiska literackiego, dziennikarskie
go i artystycznego, dla których lokale te były swoistym przedłużeniem 
miejsca pracy i nauki -  redakcji, wydawnictwa, teatru lub szkoły 
teatralnej i które wielu z nich nadawały specyficzny charakter130.

125 E. Kozłowski, Spuścizna, Rękopisy BJ 252/ 01, t. 7: Korespondencja Ireny Ko- 
zowskiej, kwiecień 1966.

126 Tamże.
117M. Skwarnicki, Dzienniki..., s. 14.
i A O

J. Sulimski, Kraków w procesie przemian..., s. 225-226.
129 T. Binek, Śląsk Wojna. Kresy..., s. 105.
130 Por. m.in.: Z. Niwińska, Zapiski pamiętnikarskie 1961-1966, Rkp BJ Przyb. 83/00 -
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Krąg znajomych ludzi ze środowisk robotniczych był niewielki 
i życie toczyło się na co dzień w kręgu rodziny131. Robotnicze życie 
towarzyskie, na co dzień raczej ubogie i nadal zarezerwowane dla 
mężczyzn (wyjścia na piwo z kolegami), rozwijało się głównie przy 
okazji ważnych i rzadkich świąt rodzinnych, przede wszystkim pier
wszych komunii i wesel, których przebieg przypominał wśród lud
ności napływowej wyraźnie obrzędowość wiejską. W osiedlu Bień- 
czyce wesela najczęściej były urządzane w kręgu krewnych we włas
nym mieszkaniu, z obowiązkowym udziałem wiejskiej kapeli. Gdy 
liczba gości przekraczała skromne rozmiary mieszkania, a gospodarze 
mieli przychylnych sąsiadów, przestrzeń zabawy rozszerzała się nieco
0 mieszkanie obok, a grono bawiących się o uprzejmych sąsiadów:

Wesela są huczne, odbywają się przez całą noc nie tylko do świtu, ale
1 późnego rana. Niektóre są przedłużane o tzw. poprawiny. Muzyka, w której 
nierzadko bierze udział bęben i trąbka, głośne przyśpiewki i chóralne śpiewy, 
tupanie itp. hałasy nie dają zmrużyć oka sąsiadom z okolicznych bloków132.

Dobry ślub to jest taki ślub, na który jedzie się w piętnaście taksówek. 
Najlepiej marki „Wołga". Obowiązkowo czarnych. Kogo stać jeszcze na więcej, 
Wynajmuje orkiestrę. Ma być flet, harmonia i bęben. Orkiestra wchodzi do domu 
młodej i wprowadza ją do stodolastej limuzyny na oczach całego bloku. Wesela? 
Żadne tam knajpiane. Restauracja dobra po wypłacie, ale nie dla prawdziwych 
gości. Weselnicy jedzą mało, żeby ich nikt nie posądził, że przyszli głodni, a piją 
Po polsku. Nad ranem śpiewa się Górala i Głęboką studzienkę133.

Młoda para była witana przez rodziców na progu bloku chlebem 
i solą, odbywało się błogosławieństwo i oczepiny. Podobny charakter 
niiały pierwsze komunie.

O ile przyjęcia weselne oraz komunie wiązały się z wizytą krew
nych z rodzinnej miejscowości, o tyle imieniny obchodzono w gro
nie znajomych i krewnych mieszkających w Krakowie. Były to bądź 
skromne poczęstunki z ciastem, kawą i czasami winem, bądź uczty, 
suto zakrapiane alkoholem, także zakończone śpiewami. Czasami 
W dniu popularnych imienin Zofii czy Kazimierza w mniejszych blo
kach (około dziesięć mieszkań w segmencie) wspólnie bawiła się cała 
klatka schodowa.

i 01
Archiwum Uf, A. Rusinek, Organizacja czasu wolnego..., s. 30-38.

132 J. Sulimski, Kraków w procesie przemian..., s. 290.
133 A. Strońska, Nie ma już tych ognisk..., s. 42.
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Część osób osiedlających się w Krakowie odwiedzała dosyć regu
larnie swoje rodziny w rodzinnych miejscowościach. Przykład pra
cowników Krakowskich Zakładów Przemysłu Gumowego pokazuje, 
że miało to miejsce w wypadku połowy badanej grupy średnio raz 
w miesiącu (dużo rzadziej niż goszczenie krewnych u siebie). Często 
jednak badani jako przyczynę wizyt „u rodziny" podawali motywy 
czysto materialne: „masło, ser, owoce czy jarzyny od mamy" były 
bardzo istotnym elementem wpływającym na częstotliwość wizyt134.

„Na marginesie"

Zła Huta

Na niepochlebny obraz społeczności nowohuckiej, utrwalony 
w zbiorowej wyobraźni rdzennych mieszkańców Krakowa, niewąt
pliwy wpływ miały opinie ukształtowane w początkowym okresie 
budowy nowego miasta, czyli do 1955 r. Opinie o Nowej Hucie jako 
siedlisku marginesu społecznego kształtowały kontakty, jakie mieli 
krakowianie z robotnikami i członkami brygad junackich, którzy cza
sami zapędzali się do miasta, by się zabawić, czy jak -  określali to 
ich zwierzchnicy -  „wałęsać się". Przykładowo 3 lutego 1951 r. sied
miu junaków otrzymało karę potrącenia 10 proc. z uposażenia i wpis 
do akt za „niemoralne prowadzenie się, pijaństwo i wywoływanie 
awantur na ulicach Krakowa"135. Junak wspominający swój pobyt 
w brygadzie w Pleszowie mówi wprost, że ich brygada budziła strach 
także wśród okolicznych mieszkańców Miało to związek, jak sam 
przyznaje, z niszczeniem dojrzałego prawie zboża na polach, kra
dzieżami z chłopskich wozów, wreszcie „zaczepianiem spacerujących 
dam"136. Spędzanie czasu wolnego na pijaństwie i wszczynaniu awan
tur było spowodowane zapewne nie tylko tragicznymi obozowymi 
warunkami życia i pracy oraz przemieszaniem środowiskowym w bu
dowanym kombinacie. Junacy przebywali ze sobą za krótko, by zdą
żyły się wytworzyć bardziej zażyłe więzi międzyludzkie. Na podstawie 
zachowanych rozkazów dziennych można sądzić, że bliższe kontakty 
utrudniały także izolacja i zastraszenie, a nawet zjawiska określane

i O/i

Archiwum UJ, J. Kiełbasa, Czas wolny robotników..., s. 76.
135 APK, SPK 454 a, Rozkazy dzienne, k. 57.1

Wspomnienie junaka M. M., zbiory prywatne, s. 9
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dzisiaj w wojsku falą. Zły przykład szedł więc z góry. Komenda wo
jewódzka zwracała na przykład uwagę, że część kadry bije junaków 
(„daje koca"), źle się do nich odnosi, a także dopuszcza się malwer
sacji, pijaństwa, chuligaństwa oraz gwałtów137. Ponadto życie junaka 
i junaczki nowohuckiej było bardziej niż ubogie pod względem towa
rzyskim i kulturalnym. „Całe nasze życie koncentrowało się w kręgu 
plutonu i jego namiotu". Zagospodarowaniu czasu wolnego, którego 
nie było zbyt dużo, służyć miały w 1951 r., sądząc ze sprawozdań 
mundurowych: jeden aparat do wyświetlania przeźroczy, kilkanaście 
odbiorników radiowych, tyleż patefonów elektrycznych, akordeony, 
bałałajki, fujarki i gitary oraz gry (warto zwrócić uwagę na ich wymiar 
propagandowy): chińczyk, warcaby, szachy, Gołąbek pokoju, Dorze
cze Wisły i Odry, Poznaj Warszawę, Spotkanie nad Łabą i Wyścig 
pokoju. Zresztą suma gier świetlicowych była niewielka w porów
naniu z ogólną sumą 938 portretów przywódców, jakimi szczyciły się 
brygady. Kulturalny rozwój miały stymulować na przykład konkursy 
na dekoracje wokół namiotów. Cytowany pamiętnikarz wspomina, 
że całymi godzinami on i jego koledzy chodzili po wysypiskach, szu
kając szkła, cegły i potłuczonych dachówek, aby ułożyć z nich godło 
państwowe138.

Pod względem obyczajowym życie junaków zbliżone było w pier
wszych latach pięćdziesiątych do życia robotników nowohuckich. 
Bywało, że junacy wspólnie z mieszkańcami hoteli wystawali wie
czorami pod hotelami żeńskimi. Opinię te potwierdzają zebrane przez 
Dariusza Jarosza informacje o życiu w hotelach robotniczych Nowej 
Huty, gdzie wandalizm i pijaństwo były dosyć częste. (Niestety jedno
znaczne określenie rangi tych opinii nie jest możliwe. Być może, 
celowo koncentrowały się one na zjawiskach patologicznych). Według 
notatek patologiom uległa także część mieszkających tam kobiet 
i dziewcząt. Sprzyjał temu zjawisku czarny rynek sprzedaży alkoholu 
(oficjalnie do 1956 r. obowiązywała prohibicja) w postaci licznych 
melin oferujących alkohol o każdej porze dnia i nocy. Poważnym 
problemem była również prostytucja. Do pracy w Nowej Hucie po
dobno celowo zgłaszały się krakowskie prostytutki, które następnie, 
miast pracować na budowie kombinatu i osiedli, „uprawiały swój

137 APK, SP Kr, 408 Rozkazy Komendy Wojewódzkiej SP w Krakowie: rozkaz z 30 czerw
ca. 1953, rozkaz z 3 października 1953.1 *30

Wspomnienie junaka..., s. 3.



proceder" w otrzymanym pokoju hotelowym139. Miało to wpływ na 
dużo wyższy niż w kraju i województwie wskaźnik zachorowalności 
na choroby weneryczne (w 1952 r. w Krakowie -  kiła 0,2, rzeżączka 
-  3; w Nowej Hucie odpowiednio: 0,5 i 13)140.

Stan ten ulegał poprawie wraz z rozpowszechnieniem budownic
twa mieszkaniowego przeznaczonego dla rodzin. Starano się, między 
innymi w związku z poematem Ważyka, walczyć z negatywnymi zja
wiskami w dzielnicy. „Budujemy Socjalizm" donosiło, że poradnia 
zdrowia psychicznego zainicjowała nawet kierowanie alkoholików na 
leczenie141.

W centrum

Centrum życia towarzyskiego krakowskiego marginesu społecz
nego pozostawały niezmiennie okolice Dworca Głównego. Złą opinię 
miały także tereny Kazimierza oraz centrum Podgórza. Autor pamięt- 
nika, przysłanego na konkurs zorganizowany przez krakowski Od
dział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, urodzony w 1948 r. 
student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obserwował, chcąc 
nie chcąc, to środowisko w latach sześćdziesiątych. Zmuszony był 
bowiem z powodu trudności w zdobyciu stałego miejsca zamieszka
nia (nie otrzymał akademika, a rodziców nie było stać na wynajęcie 
pokoju) czasami sypiać na stacji. Zresztą jego pamiętnik wyróżnia się 
na tle innych prac konkursowych wyjątkową szczerością wypowiedzi, 
z czego autor zdawał sobie sprawę i zastrzegł sobie anonimowość:

Nieraz zdarza mi się spóźnić na wcześniejszy pociąg albo po prostu nie 
opłaca się jechać do domu, pozostaję więc na dworcu. Bardzo szybko nauczyłem 
się odróżniać prawdziwych podróżnych od tych, którym dworzec jest domen1 
i miejscem pracy. Nie chodzi oczywiście o pracowników kolei czy zakładów ga* 
stronomicznych. Jest jeszcze inna grupa ludzi, dla których krakowski dworzec, 
to miejsce pracy i dom.

Co jakiś czas spotykam Lalę, a może Lolę. Elegancka, ładna, dwudziesto
kilkuletnia dziewczyna działała pod ochroną Majora, faceta o prosięco różowe) 
twarzy i mimo młodego wieku pokaźnej łysinie. Obstawę majora stanowią dwaj 
mocno kudłaci chłopcy. Przypuszczam, że stanowią oni arystokrację nocnego

1 D. Jarosz, Wybrane problemy kultury życia codziennego kobiet, s. 413-414.
140 Tamże, s. 415.
141 APK, DRN NH 701/12, wycinki prasowe „Budujemy Socjalizm", 3 lipca 1956.
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życia miasta. Przez dworzec przewijają się grupy jakby nieobecnych hippisów, 
pijaków czy też wyniszczonych alkoholem kobiet. Pomiędzy żebrzącymi w po
ciągach mam dwu znajomych. Czekając na podstawienie pociągu, ucinamy sobie 
krótkie pogawędki. Zresztą przez długi czas nie wiedziałem, czym trudnią się 
moi znajomi, gdyż wyglądają jak przyzwoicie ubrani robotnicy. Dopiero w po- 
ciągu jeden wyciąga z kieszeni pokryte bliznami ręce, a drugi staje się niewi
domy142.

Sytuacja nie uległa zmianie w latach siedemdziesiątych. Publi
cysta opisujący Kraków „by night" w 1972 r. ostrzegał przed znale
zieniem się nocą w okolicach Dworca Głównego, Szpitalnej oraz Ryn
ku Głównego. Szczególnie w dniu wypłat, przy popularnych imieni
nach oraz w soboty i dni przedświąteczne, kiedy to -  jeśli wierzyć 
słowom dziennikarza -  połowa milicyjnych interwencji dotyczyła 
rodzinnych awantur pod wpływem alkoholu. Przypominano także 
o nierozwiązanym problemie prostytucji:

[Ów] problem [...] nie grzeszy urodą, bywa mocno leciwy, aż dziw, że znajduje 
leszcze adoratorów, zimą zaś „defiluje" pod Polonią .

Nocne wędrówki po okolicach centrum nie należały więc do przy- 
jemności:

Wypijamy po setce, po wyjściu mijamy na Szpitalnej trzy prostytutki, raczej 
Wiekowe i bardzo wymalowane. Więcej ich jest w hotelu „Grand", w dymie, 
krzykach, awanturach, wymiocinach. Inne włóczą się samotnie w pobliżu koszar. 
Do niedawna działała tu na parkingu siatka prostytutek, w zaparkowanych spe
cjalnie w tym celu ciężarówkach, ale ją zlikwidowano.

Coraz gorszą opinię miały także hotele „Pod Różą" i „Europejski", 
gdzie odkryto szajkę udostępniającą pokoje „na godziny" parom szu
kającym intymności.

Mimo wygłaszanych na początku lat siedemdziesiątych obietnic 
Uczynienia z centrum Krakowa raju dla turystów Rynek Główny za
równo w latach siedemdziesiątych, jak i osiemdziesiątych pozostawał 
coraz bardziej niebezpieczną pustynią.

142 PTS Oddz. Kraków, Tabst (nr 145), Pamiętnik nadesłany na konkurs „Czym jest 
i czym był dla mnie Kraków", s. 13-14.

143 J. Walawski, Kraków „by night", „Dziennik Polski" 1972, nr 299, s. 3.
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Zakończenie

Propagowane przez władze w okresie powojennym propozycje 
spędzania wolnego czasu (także wśród ludności wiejskiej) naślado
wały nie tyle model radziecki co wypracowane w dwudziestoleciu 
międzywojennym metody pracy społecznej organizacji spółdzielczych 
czy politycznych wśród robotników. Dotyczyło to zarówno świetlic, 
jak i niedzielnych majówek oraz letnich wczasów. Metody wspom
nianych przedwojennych organizacji kładły nacisk na „aktywny wy
poczynek na łonie natury", który miał służyć między innymi „lep
szemu zrozumieniu wzajemnemu ludzi z miasta i wsi", propagowały 
podmiejskie wycieczki, odczyty, biblioteki itp.144

Odgórne inicjatywy organizowania czasu pracy robotnika poza 
pracą w największych miastach na ziemiach polskich stały się po
pularne już na przełomie XIX i XX w  Magdalena Przyborowska ana
lizująca sytuację warszawskiego proletariatu tego czasu pisze:

Wydaje się, że wysiłki te stanowią próbę nadania bardziej pożądanych form 
spontanicznym zachowaniom robotników, które często nie odpowiadały postu
latom warstw wyższych, zmierzających do ich „oświecenia", „podniesienia po
ziomu moralnego" czy „ucywilizowania". Działania takie podejmują nawet pra
codawcy, chcąc bliżej związać pracowników ze swymi fabrykami, przez integrację 
środowiska zabezpieczyć ich przed wpływami niepożądanych idei, zwłaszcza 
socjalistycznych. Przedsiębiorcy organizują wycieczki i majówki, pikniki, po
częstunki czy zabawy taneczne dla robotników145.

Anachroniczność tych form po wojnie, ich ideologiczna oprawa 
i „wspólnotowość" czy „kolektywność" musiały naturalnie powodo
wać ucieczkę inteligencji w indywidualne formy organizacji wolnego 
czasu, na tyle atrakcyjne, by zrekompensowały tak żywotne przed 
wojną kontakty z zagranicą. Formy te, wypracowane dla robotników 
doby industrializacji, zupełnie nie sprawdziły się także w wypadku 
chłopskich synów i córek ze wsi krakowskich, kieleckich czy rzeszow
skich. Musiało dorosnąć pokolenie ich dzieci, by formy te zostały 
zaakceptowane.

144 Z. Chyra-Rolicz, Wzory rekreacji propagowane przez spółdzielczynie w Polsce 
międzywojennej, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego..., s. 447.

145 M. Przyborowska, Formy spędzania czasu wolnego proletariatu warszawskiego 
w latach 1908-1914 (w świetle „Kuńera Warszawskiego”), [w:] Kobieta i kultura czasu 
wolnego..., s. 193.
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Na przykładzie obszarów związanych z kulturą czasu wolnego, 
jako „obszaru pogranicza publiczne -  prywatne", zaobserwować moż
na bardzo wyraźne zmiany znaczeń pojęcia „prywatny" w dobie PRL. 
Przestawało być ono utożsamiane z określoną sferą życia, na przykład 
rodzinną czy domową, a zaczynało oznaczać działanie z własnej ini
cjatywy lub na własny koszt. Trudno jednoznacznie określić przy
czyny i zasięg tego zjawiska bez szerokich badań językoznawczych, 
lecz można domyślać się, że nie bez wpływu na taki stan rzeczy 
pozostawało długotrwałe propagowanie tego pojęcia w pewnych sta
łych, negatywnych zresztą kontekstach, na przykład gospodarczych.





Rozdział 5

Przestrzeń prywatna

Dom pozornie nie odgrywał pierwszorzędnej roli w doktrynie pol
skich komunistów. W przeciwieństwie do zasad życia publicznego, 
głównie gospodarczego i politycznego, nigdy nie została sformuło
wana jasna wykładnia ideologiczna poświęcona tradycyjnemu cen
trum życia prywatnego. Jednak z rozmaitych deklaracji, często gło
szonych u progu PRL, wyłania się obraz nowego modelu życia domo- 
Wo-rodzinnego, który zastąpić miał wzorzec dotąd dominujący w pol
skiej kulturze. Model ten, kreowany w latach czterdziestych, stanowił 
podstawę działań władz w dobie stalinizmu i miał służyć łatwiejszej 
kontroli nad jednostką. Starano się wprowadzić go w życie poprzez 
akcje propagandowe oraz pośrednio, oddziałując na grupy środowis
kowe, a w skali makrospołecznej poprzez przekształcanie struktur 
społecznych1. Chodzi tu przede wszystkim chodzi o eliminację „klas 
przeżytkowych" (ziemiaństwo, mieszczaństwo, drobnomieszczaństwo), 
Wspólnot wyznaniowych i etnicznych w imię egalitaryzacji życia oraz 
prowokowanie ogromnych migracji, uzasadnianych rozwojem prze
mysłu. Ważnym narzędziem władz na tej drodze były przekształcenia 
Własności prywatnej, co w wielu wypadkach podważało rangę domu 
jako materialnego dziedzictwa kolejnych pokoleń.

Wpływ na polską rodzinę i dom ułatwiała w dużym stopniu po
wojenna sytuacja, która powodowała domaganie się od władz zara
dzenia trudnościom życia codziennego, a także przemieszczenia lud
ności związane z zakończeniem wojny, które owocowały nasileniem 
Wśród społeczeństwa poczucia wykorzenienia i przejściowości. Po
trzeba chwili otwierała więc drogę ku kreacji totalitarnego państwa 
opiekuńczego.

Istota propagowanego modelu polegała na maksymalnej redukcji 
funkcji ochronnych domu obejmujących świat prywatny i intymny. 
Te podstawowe funkcje domu przenoszono w rzeczywistość publiczną 
i składano je na barki „uprzemysłowionego społeczeństwa", które 
zyskiwało dominujące znaczenie. Przede wszystkim polegało to na

1 O. Sochacki, Ustrojowe i ideologiczno-polityczne oddziaływania na kształt i funkcjo- 
n°wanie rodziny w PRL (z uwzględnieniem rodzin pomorskich), [w:] Rodzina pomorska, 
P°d red. O. Sochackiego, Warszawa 2000, s. 106.
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konsekwentnym negowaniu wartości życia prywatnego. Jak twierdzi 
Michał Boni, doprowadzono w konsekwencji do stworzenia mitu 
„kontr-domu", przestrzennie określonego przez hotel, fabrykę, obóz, 
świetlicę, salę zebrań, które odtąd dawać miały poczucie stabilności 
świata. M it ten kreowany był przez tworzenie i propagowanie dwóch 
zasadniczych wzorców. Po pierwsze -  wzorca „nowego człowieka" 
świadomie odrzucającego życie prywatne na rzecz życia wędrownego, 
pełnego poświęceń w celu tworzenia od podstaw „nowej rzeczywistoś
ci" w skali makrospołecznej. Po drugie -  antywzorca w postaci ro
dzinnego domu wiejskiego, ograniczonego przez zabobon, niedostatek 
i biedę. Ten antywzorzec bardzo szybko uogólniono i zaczęto przeno
sić na dom polski ze „starego świata" jako taki. Wyzwolenie się ze 
„starego" było więc przede wszystkim wyzwoleniem się od własnego 
domu. Substytutem potępionego domu stać się miały organizacje 
i grupy pracownicze, przede wszystkim brygada, kolektyw, z którym 
człowiek styka się w zakładzie pracy. Tworzono więc w ten sposób 
ąuasi-rodzinne więzi zawodowe, domy zastępcze2. Oznaczało to 
w konsekwencji, że prywatność osobista mogła i miała ograniczać się 
do łóżka, umywalni (wspólnej) i taniego bufetu. Najbardziej jednak 
widoczne w propagandzie twórców nowego ustroju było wykorzysta- 
nie na ogromną skalę symboliki domu, stosowanej jako obraz nowe) 
Polski socjalistycznej, jedności partii ze społeczeństwem itp., co na
dawało specyficzny charakter samemu pojęciu domu3.

Pojęcie to deklasowano i rozszerzano znaczeniowo także poprzez 
masowe nadawanie miana „domu" różnego rodzaju ośrodkom i in
stytucjom typu: dom kultury, dom spokojnej starości, dom matki 
i dziecka, dom dziecka, dom pracy twórczej itp., tworzonym przez 
państwo. Problem ten, który tu tylko nadmieniam, jest, jak sądzę, 
wart kolejnych pogłębionych analiz. Przemiany propagowane przez 
władzę można więc określić mianem sztucznej prywatyzacji prze
strzeni publicznej, która szła w parze z oficjalną degradacją tradycyj
nego pojęcia domu.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych wraz ze zmianami natury 
politycznej nastąpiła rehabilitacja domu rodzinnego jako czynnika

2 M. Boni, Funkcje życia domowo-rodzinnego w doktrynie komunistów polskich 
(1945-1950), [w:] Dom we współczesnej Polsce, pod red. P. Łukasiewicza, A. Sicińskiego, 
Wrocław 1996, s. 90-91 , 112.

3 Tamże, s. 95.
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budującego więzi emocjonalne i wychowującego jednostkę. Nie do
patrywano się już w nim wroga systemu, ale jednocześnie przestano 
w gruncie rzeczy przywiązywać do niego i do rodziny większą wagę. 
Sytuacja domu była odtąd przede wszystkim zewnętrznie zdetermino
wana w różnym stopniu przez problemy natury materialnej (obecne 
oczywiście przez cały interesujący nas okres), wśród których na pierw
szy plan wysuwają się warunki mieszkaniowe (minima przestrzenne 
w większym stopniu, jak pokazują badania, podyktowane problema
mi ideologicznymi niż gospodarczymi). Niektórzy ideolodzy socja
lizmu pokładali tak duże zaufanie w polskiej rodzinie, że żywili na
dzieję, iż dom polski stanie się miejscem przekazywania świadomości 
klasowej, służąc w ten sposób socjalistycznej ojczyźnie.

Dopiero jednak w latach siedemdziesiątych sprawa domu pojawia 
się w oficjalnych dokumentach PZPR w formie deklaracji troski 
o umacnianie rodziny jako podstawowego ogniwa społeczeństwa, tro
ski o kobietę -  matkę pracującą zawodowo i prowadzącą gospodar
stwo domowe. Tak jednak wówczas, jak i w fazie schyłkowej systemu 
są to jednak tylko deklaracje, które nie znajdują odbicia w rzeczy
wistości4. Jak sądzę, w okresie poststalinowskim coraz większą rolę 
zaczynają odgrywać naturalne procesy cywilizacyjne prowadzące do 
powstania społeczeństwa o charakterze masowym.

W kamienicy

Dom krakowski najczęściej utożsamiany był z mieszkaniem w jed
nym z przedwojennych osiedli oraz w kamienicy. Rzeczywistość ka
mienic była jednak ogromnie zróżnicowana zarówno pod względem 
społecznym, jak i standardu wyposażenia oraz utrzymania. Generalnie 
zespoły zabytkowych kamienic ulegały ciągłej dekapitalizacji (czego 
szczyt przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte), co było 
związane ze zmianami prawno-administracyjnymi, szczególnie de
kretem o najmie lokali z lipca 1948 r., który odebrał ich właścicielom 
możliwość dysponowania mieszkaniami i kształtowania czynszów5. 
Dopiero w latach sześćdziesiątych weszły w życie uchwały Rady M ini
strów, które dawały podstawy do rewaloryzacji zabytkowych części 
Krakowa. Obejmowała ona Stary Kraków w obrębie Plant (plus Wa-

4 O. Sochacki, Ustrojowe i ideologiczno-polityczne oddziaływania..., s. 108-109.
5 J. Purchla, Kraków. Prowincja czy metropolia!, Kraków 1996, s. 129.
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wel), Kazimierz i Kleparz, najstarszą część Podgórza oraz wyróżnione 
pojedyncze budynki w całym Krakowie (około 700). Większość tych 
obiektów (60 proc.) znajdowała się w pierścieniu Plant i w pierwszej 
kolejności jedynie w tym rejonie podjęto bardzo wolno posuwającą 
się akcję odnowy, która szła w parze z planami jego depopulacji6.

Kamienice tworzyły długo po wojnie swoisty zamknięty świat ze 
wszystkimi tego mikrokosmosu elementami, tym bardziej że rzadko 
-  głównie z powodu przekwaterowań -  zachowały się jednolite pod 
względem zawodowym wspólnoty lokatorskie, które chętnie powo
ływano w dwudziestoleciu międzywojennym. Kamienica krakow
ska w PRL często więc przypominała pod względem społecznym 
dziewiętnastowieczną czynszówkę. W zabytkowym obszarze Starego 
Miasta, analizowanym przez Annę Rębowską-Sowinę i Kazimierza 
Zbigniewa Sowę, 63 proc. mieszkań stanowiły prymitywne lokale 
jedno- i dwuizbowe w oficynach, bez instalacji sanitarnej, a zaledwie 
26,4 proc. -  mieszkania luksusowe z wszelkimi rodzajami instalacji 
z łazienką włącznie, w tym (5 proc. całości) były to mieszkania okreś
lane jako superkomfortowe, które składały się z pięciu i więcej izb, 
zostały one jednak najczęściej sztucznie podzielone między kilka 
rodzin7. Zdarzało się więc nadal, że -  jak w wypadku kamienicy przy 
ulicy Basztowej 23, w której życie na początku lat sześćdziesiątych 
wspomina Maria Trzaska:

[...] cała kamienica, z frontem i dwiema oficynami była tak podzielona klaso
wo, jak, nie przemierzając, jej sanacyjna poprzedniczka, należąca do pani Ko-

g
lichowskiej z Granicy Zofii Nałkowskiej .

W świadomości mieszkańców tej kamienicy istniał więc swoisty 
podział. Najlepsze duże mieszkania, od frontu, wyposażone w telefon 
zajmowała kamieniczna elita, między innymi Jadwiga Beaupre -  zna
na lekarka krakowska, a na szarym końcu rankingu znajdowały się 
mieszkania w oficynach zajmowane przez osoby najuboższe. Rodzice

6 Uchwały Rady Ministrów z lat 1961, 1967 i 1974. Zob.: Z. Górka, Akcja odnowy 
Krakowa..., s. 7.

7 Ogółem według obliczeń badaczy ponad połowa mieszkań w obrębie Plant (58 proc ) 
była sztucznie podzielona (w przypadku czteroizbowych powyżej 74 proc., a pięcioizbo* 
wych 92 proc.), zob.: A. Rębowska-Sowina, K.Z. Sowa, Dzielnica Stare Miasto w Krakowi- 
Warunki i organizacja życia w starych budynkach, Warszawa 1971, s. 6.

8 M. Trzaska, Magiczny świat przeszłości..., s. 7.
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pamiętnikarki, czyli urzędnicy, posiadali mieszkanie „pośredniej kla
sy", dość duże z wejściem od frontu, ale podzielone przez kwaterunek. 
Taka sytuacja nie była jednak normą, coraz częściej zdarzało się, 
szczególnie w domach generalnie zaniedbanych bądź w mniej atrak
cyjnych dzielnicach, jak Podgórze czy Kazimierz, że obok siebie miesz
kali na przykład muzyk i robotnicy najemni.

Niezależnie od tego, czy ktoś mieszkał w oficynie, czy od frontu, 
codziennie przekraczał bramę kamienicy, której strzegł dozorca. Jak 
zauważa Grażyna Ewa Karpińska, rozpatrująca przypadek kamienic 
łódzkich, miejsce to było stykiem dwóch światów, które musiało być 
chronione. Przekroczeniu bramy wieczorem i nocą towarzyszył swoi
sty rytuał jej otwarcia oraz opłacenia „myta". Powodowało to jedno
cześnie, że własna kamienica, własna brama była postrzegana jako 
coś odrębnego, niedostępnego dla obcych, a więc bezpiecznego. Jest 
to jedna z najważniejszych cech tego typu budynków mieszkalnych 
w porównaniu z domami wielorodzinnymi typu blokowego9.

Kamienica tworzyła dzięki temu pewną odrębną całość. Leszek 
Dzięgiel wspomina dom w okolicach ulicy Karmelickiej, w którym 
jako student wynajmował strych:

Kamienica miała ciężką, ozdobną bramę tradycyjnym obyczajem zamykaną 
na klucz przez starą dozorczynię, punktualnie o 11.00 wieczór. Kto po tym 
terminie chciał wejść lub wyjść, musiał wywołać dzwonkiem odzianą w długi, 
brudnoróżowy szlafrok staruchę. [...] trzeba jej było bulić forsę za tę usługę. [...] 
O domofonach w ówczesnym Krakowie nikomu się naturalnie nie śniło. Z dru
giej strony, w co najmniej części bram starych kamienic panował jeszcze jaki taki 
porządek, utrzymywany przez z roku na rok coraz bardziej zdemoralizowanych 
dozorców. Jeżeli nawet nie dbali zbytnio o czystość sieni i bezpośredniego oto
czenia, to przecież skrupulatnie ryglowali bramy po 23.00 lub natarczywie do
magali się miesięcznych opłat od tych lokatorów, którzy zawładnęli kluczem od 
Wejścia10.

Dozorcy są obecni w niemal wszystkich wspomnieniach „pod
wórek" pierwszego powojennego dwudziestolecia, ale należy zwrócić 
uwagę na proces „otwierania się kamienic", o którego początkach 
Wspomina w przytoczonym cytacie Leszek Dzięgiel. Było to niewąt
pliwe efektem degradacji zawodu dozorcy, którego obowiązki coraz

9 G.E. Karpińska, Miejsca wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czyn
szowych, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 38, Łódź 2000, s. 170-171.

10 L. Dzięgiel, Swoboda..., s. 251.
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częściej podejmowali dorywczo ludzie, którym przyznawano z kwa
terunku tzw. dozorcówki. Ich obowiązki zawężały się do rzadkiego 
zamiatania klatki schodowej. Bramy krakowskich kamienic pozo
stawały coraz częściej otwarte, narażone na coraz mniej pochlebne 
opinie:

W zabytkowych bramach panoszyły się kosze na śmieci, przemykały szczury 
i piętrzyły się małe hałdy węgla. Stare stropy ginęły w mrocznym półświetle, 
kamienice gubiły gdzieś charakter i stawały się podobne do siebie11.

Reporterzy krakowskiej telewizji, przede wszystkim Andrzej Bo
ber, zatrzymali na taśmie filmowej między innymi podwórka krakow
skich kamienic w centrum miasta w pierwszej połowie lat osiemdzie
siątych, których widok „zapiera dech w piersiach": na Floriańskiej 
znalazł on gruzowiska, przepełnione śmietniki i walące się drewniane 
balkony12. Najgorzej prezentowało się Podgórze, w okolicy Placu Bo
haterów Getta, gdzie otwarte podwórko stało się miejskim szaletem13-

W związku z tym bramy traciły swoje funkcje ochronne. Cięż
kie, masywne, czasami bogato zdobione, drzwi oraz symbole domu 
i ogniska domowego, które stanowiły ornament niektórych klatek 
schodowych, na przykład w postaci kominka, niosące ze sobą po- 
czucie przytulności i prywatności, przestawały być zrozumiałe:

Z nieznanych dla nas powodów przedsionek kamienicy, jak też cała klatka 
schodowa aż do czwartego piętra włącznie, wyłożone zostały granatowymi, regu
larnymi kafelkami z lekko spękaną, połyskliwą glazurą. Na parterze [...] architekt 
umieścił nikomu nieprzydatny kominek; oczywiście w obramieniu flizów, oraz 
takąż studzienkę: z pyska żółtego lwa tryskała niegdyś struga źródlanej wody ze 
studni głębinowej14.

Sfera z założenia półprywatna stawała się sferą niczyją, o które) 
losach decydował administrator, ten zaś mógł polecić na przykład 
odpiłowanie części metalowych prętów balustrady czy odbicie części 
niebieskich kafelków15.

11 M. Wyka, Krakowskie dziecko, Kraków 1999, s. 68-69.
12 Archiwum TVP3 Kraków A 193, A. Bober, Nieporządki, 1983.
13 Archiwum TVP3 Kraków A 9896, Zagrzybione mieszkanie (8 kwietnia 1981).
14 A. Sulikowski, Dowód rzeczowy..., s. 31-34.
15 Tamże.
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W ten sposób kamienice jako ucieleśnienie „starego Krakowa" 
przestawały tworzyć integralną całość, zadbane mieszkania funkcjo
nowały często w zapuszczonym otoczeniu klatek schodowych, które 
wcześniej były pierwszym przedsionkiem domu. Siłą rzeczy coraz 
trudnej było utożsamiać się z taką półotwartą, już zdecydowanie bar
dziej uliczną, publiczną niż półprywatną przestrzenią.

Najwygodniejsze krakowskie mieszkania kamieniczne, będące dzie
dzictwem dwudziestolecia międzywojennego, mieściły się w zwartych 
grupach modernistycznych kamienic trzy-, czterokondygnacyjnych 
między tzw. pierwszą i drugą obwodnicą (chociaż zbudowano wówczas 
także liczne tzw. plomby). Były to zwykle mieszkania dwu- lub cztero- 
pokojowe, chociaż zdarzały się większe, jak w wypadku domu profesor
skiego na rogu Łobzowskiej. Ich atutem było pełne wyposażenie in
stalacyjne w tzw. wygody, to jest łazienkę i często odrębną ubikację. 
Zdecydowanie więc odróżniały się one od standardu kamienic starszych, 
które przeważały w rejonie Plant. Zwykle składały się z przedpokoju 
(czasami wąskiego i wtedy był dodatkowo obszerny hol), z którego 
drzwi prowadziły promieniście do poszczególnych pomieszczeń, których 
funkcje były określone już na planie budynku przez jego projektanta. 
Najczęściej był to gabinet, sypialnia, salon-jadalnia (lub odrębny salon 
i jadalnia) oraz obszerna kuchnia. Łazienka, najczęściej umiejscowio
na na wprost drzwi wejściowych, była niewielka, ale zaopatrzona 
w wannę i umywalkę, pełniła więc funkcje czysto użytkowe i podrzędne 
w stosunku do innych, dużo większych pomieszczeń. Co ciekawe, 
nadal w latach trzydziestych stosowano dosyć powszechnie, niezależ
nie od drzwi wejściowych prowadzących z holu, amfiladowe drzwi 
między poszczególnymi pokojami, które nadawały mieszkaniu nieco 
oficjalny i pałacowy charakter. Typowe wygodne mieszkanie z lat trzy
dziestych mieściło się na przestrzeni 9 0 -9 4  m kw., miało obszerne, 
widne pokoje wielkości na przykład 2 3 -2 4  m kw., jak w wypadku 
mieszkania w kamienicy na Św. Krzyża 10, którego rzut zamieszcza 
W swoim opracowaniu Anna Rębowska-Sowina. Budowniczowie zwra
cali szczególną uwagę na higienę i zdrowie, stąd odrębne WC i spi
żarnia wietrzona przez specjalny szyb oświetleniowo-wentylacyjny16.

16 A. Rębowska, Zmiany ilości i jakości mieszkań w wyniku przeprowadzenia kom
pleksowego remontu i modernizacji w zabytkowym zespole zabudowy śródmiejskiej, [w:] 
A. Rębowska, J. Kruczyńska, K.Z. Sowa, Modernizacja zabytkowych budynków w Krako
wie. Przemiany mieszkań i losy mieszkańców, Warszawa 1973, s. 38-41, rzut mieszkania, 
s. 43.

181



Mieszkania te, podobnie jak w kamienicach starszych, ogrzewano 
piecami węglowymi17. Stąd stałym elementem krakowskiej rzeczy
wistości, także na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w., były leżące na ulicy stosy węgla, o czym pisze Adrien Le Bihan 
w notatkach z 30 czerwca 1981 r.:

Jeden z uroków letniego Krakowa -  kopy węgla wysypane na chodnik, zan im  
zostaną przerzucone do piwnic starych kamienic w śródmieściu. Ale ten urok 
jest zagrożony. Jakość węgla jest coraz gorsza. Coraz więcej pyłu węglowego wisi 
w powietrzu nad miastem18.

Standardem w dobrej kamienicy były dwa mieszkania na piętrze 
w jednej klatce schodowej19. Przykładowa kamienica tego typu przy 
ulicy Prusa 10 świadczy także o dbałości o prawidłowe naturalne 
oświetlenie ówczesnych mieszkań. Jej projektant specjalnie w tym 
celu cofnął dwie najwyższe kondygnacje budynku20.

Jak wspomniałam na początku, oprócz opisanych lokali mieszkal
nych w samym centrum miasta stałym elementem powojennej rze
czywistości -  do chwili wyremontowania lub wyburzenia, co rozpo
częto w latach sześćdziesiątych i kontynuowano przez dwa kolejne 
dziesięciolecia -  były budynki, których ilustracją może być pięćsetlet- 
nia oficyna kamienicy przy Mikołajskiej z jednym piętrem, strychem 
i małym gankiem:

Wodę na pierwsze piętro wnosiło się z podwórka, z małej studzienki ukrytej 
w murze, zamykanej na drzwiczki obite słomą i grubym płótnem, by woda nie 
zamarzała zimą. Brudną wodę znosiło się na podwórko i wylewało do kanału- 
Ubikacje -  sztuk dwie -  znajdowały się na parterze głównej kamienicy, w sieni 
[...]. Ci w głównej kamienicy mieli w mieszkaniach ubikacje i łazienki21.

Oficyna nadal była więc tożsama z biedą i brakiem wszelkich 
wygód.

17 *
W 1980 roku tylko 10 proc. mieszkań w obrębie Starego Miasta miało urządzeni 

centralnego ogrzewania, zob.: Z. Górka, Akcja odnowy Krakowa..., s. 18.
1 R

A. Le Bihan, Gniewne drzewo..., s. 185.
19 Zob.: M.J. Żychowska, Między tradycją a awangardą. Problem stylu w architekturze 

Krakowa lat międzywojennych, Kraków 1991, s. 39, ryc. 11.
20 Tamże, s. 52.
21 D. Lorentowicz, Głowa pełna opowiadań, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 

28 listopada 2001, s. 7.

182



„Dom krakowski"

Z kamienicą ściśle wiązał się mit „domu krakowskiego". Na 
tworzenie się tego mitu, swoiście krakowskiej przestrzeni prywatnej 
w dobie PRL, miał niewątpliwy wpływ fakt, że był to dom zagrożony, 
co wynikało tak ze specyfiki powojennych ruchów migracyjnych, jak 
i działań władz na rzecz jego degradacji, a nawet likwidacji.

Wiele rodzin, które zmuszone zostały przez niemieckie władze 
okupacyjne do opuszczenia swych mieszkań, na przykład w tzw. dziel
nicy niemieckiej, lub wyjechały w czasie wojny z Krakowa, w tym 
większość ocalałych z holocaustu członków społeczności żydowskiej, 
nie miała możliwości powrotu do „starego" mieszkania:

Z początkiem marca przywiozłam do Krakowa dzieci, ale nie do dawnego 
mieszkania. Tamto moje zajął ktoś inny, wykorzystując sprzyjające okoliczności. 
Otrzymałam wprawdzie urzędowe pismo przyznające mi dawne mieszkanie, bo 
takie było zarządzenie, jedno z pierwszych, wydane po odzyskaniu wolności. 
Pismo nic nie pomogło, zarządzenie także, ludzie cieszyli się z odzyskanej wol
ności i tę wolność interpretowali często w sposób daleki od praworządności. 
Mebli ani innych rzeczy nie odnalazłam. Przyjęłam ofiarowane mi dwie izby 
W domu sąsiadującym z dawnym moim domem. Byłam tak przygnębiona tym, 
co przeżyłam, że nie byłam w stanie się bronić22.

Nie był to wypadek odosobniony, ze względu na działania nowych 
władz liczba osób znajdujących się w takiej sytuacji wciąż się po
większała. Po wojnie jedna czwarta domów na obszarze m iasta 
(sprzed rozszerzenia w 1941 r.) znalazła się na łasce Tymczasowego 
Zarządu Państwowego, później nazwanego Okręgowym Urzędem Lik
widacyjnym. Było to 157 budynków należących do niemieckiego To
warzystwa do Spraw Mieszkań i Osiedli w świetnym rejonie ulic Wy
bickiego, Lea, Szymanowskiego, Nowowiejskiej i Konarskiego, w więk
szości wypadków wzniesionych w czasie wojny, oraz 2257 budynków 
określanych jako opuszczone. Określenie to odnosiło się do budyn
ków, które w związku z wojną nie znajdowały się w rękach swych 
właścicieli, co ważne, za taki majątek uważano budynki skonfisko
wane przez władze okupacyjne. Możliwość zabiegów o zwrot zagra
bionych przez Niemców własności ograniczał artykuł o majątku szcze
gólnie ważnym dla interesów państwa, to znaczy przeznaczonym dla

r\r\

~ Cyt. za: J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w mojej pamięci, Kraków 1991, s. 213-214.
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instytucji lub przedsiębiorstw. W ten sposób w ręce TZP dostały się 
domy należące do wymordowanych krakowskich Żydów (w około 
85 proc. było to mienie pożydowskie). W pierwszej kolejności za
opatrywano z puli TZP instytucje (255 domów) oraz pracowników 
związanych z nową władzą: PPR i UW, wreszcie KERM. Kilka domów 
zajęły związki twórcze. W ten sposób domy przy Krupniczej 22 oraz 
Teresy 16 otrzymał Związek Zawodowy Literatów Polskich. Władze 
musiały także zapewnić lokale sprowadzanym często spoza miasta 
nowym pracownikom i funkcjonariuszom milicji, urzędu bezpieczeń
stwa czy rozbudowywanej administracji23. Przykładowo Urząd Bez
pieczeństwa, który zajął miejsce gestapo przy ulicy Pomorskiej, starał 
się przydzielić swoim pracownikom dobre mieszkania w pobliskim 
rejonie, co łączyło się czasami z aresztowaniami mieszkańców. Irena 
Paczyńska pisze:

[...] zamieszkiwanie w tej części miasta -  w rejonie Szopena, Szymanow
skiego, Wybickiego, Józefitów, Lea, pl. Inwalidów -  okazało się dla wielu rodzin 
ryzykowne. Z domów tych bowiem w 1945 i 1946 r. przeprowadzono szereg 
wysiedleń ludzi, zarówno tych, którzy powrócili do swoich siedzib po wysiedleniu 
ich w okresie okupacji, jaki i tych, którzy zajęli porzucone przez Niemców miesz
kania,- wysiedlano nawet takie osoby, które uprzednio otrzymały decyzje przy
działu od OMP24.

W zasadzie urzędnicy KBW byli całkowicie bezkarni. Urzędom 
tym oraz wojsku przekazywała także budynki, zresztą zwykle zde
wastowane, opuszczająca miasto Armia Czerwona25.

Uzasadnienia decyzji były rozmaite. Przykładowo Berta Hollen- 
der, 67-letnia właścicielka mieszkania przy ul. Szopena 12/9, została 
go pozbawiona na mocy orzeczenia Odwoławczej Komisji Lokalowej 
z sierpnia 1953 r., ponieważ, jak twierdzono, mogła mieszkać ze swą 
synową Ireną Smolnicką.

„Czuję się niezmiernie pokrzywdzona i nieszczęśliwa" -  pisała 
zdesperowana do Bolesława Drobnera. Obawiała się, że mieszkając 
z synem rozbije jego małżeństwo, oraz że będzie stanowić zagrożenie

23 I. Paczyńska, Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przek
ształceń ustrojowych w Polsce wiatach 1945-1950 na przykładzie Krakowa, Kraków 1994, 
s. 34, 36, 37.

24 Tamże, s. 39.
25 Tamże, s. 4 1 ^ 3 .
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dla pięcioletniego wnuczka, ponieważ chorowała na gruźlicę. „To by
łoby piekło"26.

W spominając pierwszą połowę 1945 r., Tadeusz Kwiatkowski 
pisał:

[...] miasto było zagęszczone, bez wolnych mieszkań. Wszyscy już się urzą
dzili. Czekali tylko na zalegalizowanie stanu rzeczy. [Jednak] w ciepło pieca, 
w mały krąg karbidówki, w spokój rodzinny wkradł się na nowo niepokój. Co 
teraz uczynią z nami tamci?2

Jak widać, niepokój ten był uzasadniony, a podobne pytanie za
dawała sobie z pewnością większość mieszkańców Krakowa. Sytuację 
krakowskiego domu sfer mieszczańskich i inteligenckich określało 
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych stałe poczucie zagrożenia. 
Wynikało ono z obawy przed naruszeniem integralności przestrzen
nej domu przez dokwaterowanie „z nakazu", początkowo żołnierzy 
polskich i radzieckich, potem napływających do miasta imigrantów28, 
a także przed rewizjami i inwigilacją z powodów bądź to politycznych, 
bądź też w związku z poszukiwaniem przez władze obcych walut (na
wet, gdy posiadanie ich nie było jeszcze oficjalnie zakazane)29. Po
nadto życiu codziennemu towarzyszył strach przed wykwaterowa
niem pod jakimkolwiek pozorem.

Poczucie niepewności sytuacji wzmagały działania propagandowe 
skierowane przeciwko „przeżytkom mieszczańskim i szlacheckim 
W Krakowie", aresztowania osób związanych bądź podejrzanych o zwią
zanie z opozycją oraz pozbawianie wpływu tych środowisk na życie 
Polityczne miasta i kraju (ciągła zmiana stanowisk i zmuszanie do 
przejścia na wczesne emerytury).

Dom, określany przez antropologów obszarem uświęconym, punk
tem stałym, środkiem bytu organizującym życie człowieka w sensow
ny system „mimo wszystkich wybryków świata", tracił część swej

26 APK, WZP Kraków 164, List Berty Hollender Smoliiickiej do posła Drobnera.
27 T. Kwiatkowski, Niedyskretny urok pamięci, Kraków 1987, s. 33.
28 S. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 1999, s. 598-599: „Te bolszewiki były grzecz- 

ne i spokojne, cicho siedziały w swoim pokoju, ale nie mogli się powstrzymać od przy
chodzenia, gdy Zula grała na fortepianie, słuchali w nabożnym skupieniu, ale mimo to 
^ula przestała grać, audytorium nie było miłe. Trzymał ich mocno podoficer [...]"; S. Ry- 
^ar, Pamiętniki, t. 4, cz. 1, Rkp BJ 9799 III.

S. Kochanowski, Zdarzenia, przygody, refleksje, cz. 2, Rkp. BJ, Przyb. 102/72, 
^871 III. s. 19-20 (styczeń 1945-wrzesień 1946).
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definicyjnej substancji, w wielu przypadkach także swą rangę w sen
sie przestrzeni materialnej. Największy wpływ miały na to procesy 
związane z reformą rolną, brak możliwości powrotu do swego miejsca 
zamieszkania po wojnie oraz wydarzenia 1951 r.30, które w doku
mentach wspomnieniowych nabierają charakteru przeżycia trauma
tycznego (Stanisław Kochanowski poświęca im równie wiele uwagi co 
swojemu aresztowaniu i czasom przebywania w więzieniu na Mon
telupich, wielokrotnie wraca do tych wydarzeń Stanisław Rymar). 
Chodzi tutaj o ogromną w założeniach, ale ostatecznie niezrealizo
waną, akcję wysiedlenia z Krakowa tzw. obywateli uciążliwych, dla 
którego pretekstem był brak zatrudnienia, a zasadniczym celem „ro
zładowanie skoncentrowanej w Krakowie reakcji", wrogiej wobec za
istniałej rzeczywistości, co oczywiście, jak konstatuje Kochanowski, 
„nie było dalekie od prawdy, ale nie dawało podstaw chyba do tak 
dalece drakońskich zarządzeń"31. Nakazy opuszczenia w ciągu czter
nastu dni własnego mieszkania, będące faktycznie nakazami opusz
czenia Krakowa (niemożliwe bowiem było ponowne zameldowanie 
w Krakowie), objęły ponad tysiąc osób (wraz z rodzinami i domow
nikami dawało to kilka tysięcy), które zostały postawione w katastro
falnej sytuacji.

Część osób z powodu odmownie załatwianych odwołań opuściła 
Kraków, pozostali zagrożeni wysiedleniem wyprzedawali za pół darmo 
swoje dobra lub umieszczali je na wszelki wypadek jako depozyt 
w klasztorach:

[...] przyszły nakazy eksmisji. Mój ojciec, który odznaczał się nieugiętym 
optymizmem, starał się znajdować dobre strony, a to w przydzieleniu mojemu 
blisko osiemdziesięcioletniemu dziadkowi pokoiku w domku bez kanalizacji p r^  
ulicy Mazowieckiej, a to w wykwaterowaniu nas do 50-metrowego salonu ze 
stiukami bez tzw. wygód, ale za to naprzeciwko kościoła św. Andrzeja przy ulicy 
Grodzkiej. Brygada eksmisyjna pojawiła się na naszym podwórku w sobotę i 
zdarzył się cud. Doktor Maria z drugiego piętra dostała telegram od ni mniej m 
więcej samego premiera Cyrankiewicza: „Wstrzymać eksmisję"!. [...]. Przypisy'32wano to wyjątkowym znajomościom tej pani sprzed wojny .

30 Pierwsze plany wysiedleń pojawiły się już w roku 1945. Zob.: I. Paczyńska, K w e s t ia  

wysiedleń z Krakowa w drugiej połowie 1945 roku i jej kontekst polityczny, „Studia His' 
toryczne" 1992, R. 36, z. 3, s. 343-352.

31 S. Kochanowski, Zdarzenia, przygody, refleksje, cz. 2, Rkp BJ, Przyb. 102/72/ 
9871 III, s. 65-66.

32 A. Niżegorodcew, Pod niezbyt szczęśliwym numerem, „Gazeta Wyborcza", wydani 
krakowskie, 28 stycznia 2002, s. 20.
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Mimo wstrzymania tej akcji pod naciskiem opinii publicznej (waż
ną rolę odegrał również krakowski Kościół) w świadomości miesz
kańców rosła wartość owego zagrożonego (mógł ją naruszyć funkcjo
nariusz służb, komisje społeczne i sublokatorzy „z przydziału") czy 
nawet utraconego, a tworzonego przez dziesiątki lat domu.

Mimo że faktycznie przestrzeń stawała się drugorzędną cechą 
domu, a jego wartość materialna znikała, to jego wartość sentymen
talna rosła odwrotnie proporcjonalnie do tych zjawisk. W wypadku 
konieczności jego opuszczenia funkcjonował w pamięci byłych mie
szkańców, zajmując ważne miejsce w rodzinnej tradycji. Obecność 
fotografii, obrazu przedstawiającego dom rodzinny oswajała przestrzeń 
nowego mieszkania. „Domowość brała się z żałoby po domach, któ
rych już nie było"33 -  jak poetycko określił to Adam Zagajewski.

Utracone mieszkania -  kolebki dzieciństwa trwały w świadomoś
ci wielu osób jako ich faktyczne domy, a ich utrata stawała się częścią 
niitu. Stąd symboliczne powroty do miejsc utraconych, wędrówki 
znanymi ulicami, przekraczanie znajomych miejsc, które -  jako nie
osiągalne i na zawsze stracone -  budziły ogromne wzruszenie. Kra
kowski adwokat wspomina taką sentymentalną krakowską podróż:

Przed kilkoma dniami zaszedłem do starej kamienicy naprzeciwko Świętego 
Marka. [...] broniłem się przed wzruszeniem, jak przed czymś wstydliwym i zała
mującym. Nie był to też lęk, że gdy zadzwonię, otworzy mi ktoś, kto był może 
znajomym, lub ktoś zupełnie obcy i że zapomnę, po co to przyszedłem i o co 
mam prosić. Bo rzeczywiście, o co miałem zapytać i o co prosić? Że chciałem 
zobaczyć mieszkanie, gdzie upłynęło moje dzieciństwo i młodość? Że z tego okna 
Wypatrywałem mojej miłości, wiaiy i nadziei? Że tu umarli moi rodzice? Że ja 
tu jeszcze żyję, choć już dawno nie mieszkam? Żyją tu teraz trzy rodziny, 
mieszkanie jest podzielone i wszystko jest podzielone doszczętnie przez czas34.

Natomiast Stella Muller-Madej pisze:

Wsiadłam do tramwaju, dojechałam do końca Karmelickiej i poszłam do 
Parku Krakowskiego. Przycupnęłam na ławce naprzeciw naszego przedwojennego 
mieszkania przy ulicy Szymanowskiego. Jacyś obcy ludzie chodzili po naszym 
balkonie, jakieś dzieciaki biegały po nim tam i z powrotem. Patrząc na, to czu
łam, że nasze mieszkanie nie jest już takie, jak dawniej35.

33 A. Zagajewski, W cudzym pięknie, Kraków 1998, s. 154.
3 4 W. Krygowski, W moim Krakowie nad wczorajszą Wisłą, Kraków 1980, s. 47.
35 S. Muller-Madej, Dziewczynka z listy..., s. 41.
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Poczucie krzywdy wzmacniała w wymienionych przypadkach świa
domość degradacji materialnej mieszkania, które było dumą rodziny. 
Podziały i liczni obcy lokatorzy odbierali nadzieję na odzyskanie włas
ności. Nadzieja ta paradoksalnie utrzymywała się przez okres oku
pacji, z której tymczasowości zdawano sobie sprawę.

W tym sensie najcelniej oddaje sytuację wielu osób opowieść 
Romy Ligockiej o próbie powrotu do domu rodzinnego w okolicach 
ulicy Warszawskiej. Wraz z matką zastała tam, poza zniszczeniami 
i obcymi ludźmi, „cmentarz z nagrobkami"36. Niezależnie od tego,
czy był to fakt, czy też zamierzona metafora, opis ten świetnie oddaje

•

pogrzebane nadzieje na powrót do domu i koniec pewnej rzeczywi
stości, w której żyła zasymilowana rodzina Ligockiej i której symbo
lem był ów dom.

Odebrane, utracone domy żyły więc przede wszystkim w foto
grafiach, przedmiotach, pamięci i opowieściach rodzinnych. W tym 
sensie odnaleźć tutaj można dom, jak to określił Gaston Bechelard,
archetypiczny, czyli dom rodzinny jako dom absolutnej intymności,

•

który stawał się domem marzeń i snów, archetypem schronienia 
i bezpieczeństwa, niedoścignionym ideałem azylu37.

Po wojnie zacząłem od nowa [pisać]. Była to żyjąca wciąż we mnie, jak archetyp/ 
historia ulicy Floriańskiej, domu rodzinnego pod numerem 10 i jego ruiny •

Do grona rodzin pielęgnujących pamięć o domach utraconych
dołączyli ludzie migrujący ze Lwowa, warszawiacy, którzy zdecydo-

•

wali się tutaj pozostać, i wreszcie tzw. bezeci, czyli dawni ziemianie* 
Być może, wspólne doświadczenie utraty i pokrzywdzenia ułatwiało 
w gruncie rzeczy aklimatyzację w mieście. Te domy rodziły się, a ra
czej odradzały ponownie. Tutaj pojawiała się istota domu jako struk
tury przestrzennej i mitycznej, która „organizowała przeżycie egzys
tencjalne świata"39. Faktycznie często następowało to jak „odtwarza
nie wszechświata":

W kołchozowym mieszkaniu na Krupniczej po raz kolejny narodził się dom- 
Na ścianach zamiast oryginalnych obrazów zawisły reprodukcje. Do przaśnyd1

R. Ligocka, Dziewczynka..., s. 160.
37 D. i Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wrocław 1992, s. 29-32.
^ Q

H. Vogler, Autobiografia..., s. 176.
39 D. i Z. Benedyktowicz, Dom..., s. 9-10.
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mebli odziedziczonych przez Związek Literatów po niemieckim hotelu przybyło 
parę biedermeierów kupionych w sklepie z antykami u srebrnowłosej pani Zosi 
Krudowskiej. Na półkach z wydawnictwami Mortkowicza odkupywanymi w an
tykwariatach stanęły ulubione przez babkę kobaltowe szkła. Trudno było w tych 
pokojach zrekonstruować atmosferę wyrafinowanego estetyzmu, tak charakte
rystyczną dla wnętrz sprzed wojny. A jednak się udało40.

Joanna Olczak-Ronikier zwraca uwagę na rzecz bardzo istotną, 
tzn. potrzebę estetycznego urządzenia wnętrza mimo ogromnych po
wojennych trudności z zaopatrzeniem nawet w podstawowe artykuły 
żywnościowe. Służyły temu nie tylko wędrówki po antykwariatach. 
Rozmaite meble (także własne), dywany i precjoza zdobywano na 
Rynku Głównym lub placu Szczepańskim. Dlatego często „skromne 
mieszkania epatowały zlepkiem uratowanych mebli, obrazów, sreber,
dywanów [...], szacunkiem dla przeszłości41.

0

Mimo działań na rzecz ich likwidacji domy krakowskie, choć 
coraz mniej liczne, istniały jednak, budząc ogromne zainteresowanie 
i podziw. Co ciekawe, mimo że często nie należały do krakowian 
z dziada pradziada, w świadomości przeciętnego mieszkańca stawały 
się mieszkaniem krakowskim.

Prawie każdy z pamiętnikarzy potrafił taki dom wskazać i często 
szczegółowo opisać. Wspólną cechą charakterystyczną tych mieszkań 
były ich rozmiary:

Interesowała nas scena, ciemne wielkie mieszkanie, jakich w dobie parcelacji 
i zagęszczenia mieszkań niewiele już w Krakowie pozostało,- jego widoczne i nie
widoczne przestrzenie, dalekie zapachy z kuchni, rozległy przedpokój zastawiony 
różnymi przedmiotami42.

Kolega Leszka Dzięgla ze studiów, który:

[...] najwyraźniej reprezentował dobrze sytuowane środowisko krakowskie, 
które dość starannie izolowało się od naszej gromady, rodem z prowincjonalnej 
Polski [...] zajmował rozległe mieszkanie na najwyższym piętrze starej kamienicy 
w centrum Krakowa43.

40 J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Kraków 2002, s. 334.
41 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Dwa codzienne głosy: trefny i śpiewny, „Gazeta 

Wyborcza", wydanie krakowskie, 11 grudnia 2001, s. 6.
42 M. Wyka, Krakowskie..., s. 85.
43 L. Dzięgiel, Swoboda..., s. 168-169, wyróżnienie B.K.
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Stara rodzinna posesja [pani Jachimeckiej] mieściła obszerne, wysokie, 
ciemne pokoje44.

Mieszkańcom i właścicielom mieszkań kamienicznych udawało 
się zamknąć drzwi przed wścibskimi urzędnikami z kwaterunku bądź 
cierpliwie wojując z biurokracją, mimo że „kosztowało to mnóstwo 
nerwów"45, bądź wykorzystując znajomości, pieniądze lub zajmowaną 
pozycję. Rozległość mieszkania dawała automatycznie niespotykaną 
w dobie niskich normatywów mieszkaniowych intymność, możli- 
wość odosobnienia, większą możliwość posiadania własnej przestrze
ni przez poszczególnych członków rodziny.

Poza gwarancją intymności ważną funkcją domów krakowskich
było przekazywanie prywatnej historii. Zamykały one w swych mu-

• •
rach historię rodzinną, prywatną, która przejmowała rolę historii 
oficjalnej i to tak w sensie materialnym, jak i mentalnym. Ogrom
nego znaczenia nabierał więc przedmiot, którego wartością był przede 
wszystkim związek z ową rodzinną historią:

Wiele jest jeszcze ciekawie, dobrze wyposażonych wnętrz mieszkaniowych 
w Krakowie. Małe prywatne muzea. Meble, obrazy zwiezione tu z dawnych ojcow
skich domów i pałaców wiejskich. Nie mają przestrzeni dla siebie; biurka, sek
retery, komody stoją ciasno jedne obok drugich. Nie, nie muzea -  antykwariaty! 
Byłem przed kilku dniami w takim wnętrzu. Gospodarz czytał nam Verlaine'a, 
Rilkego. Czytał po polsku we własnym tłumaczeniu. Jednak kiedy od czasu do 
czasu dla porównania recytował strofy w oryginale, słychać było, że akcent fran
cuski czy niemiecki ma też nienaganny [...). Naprzeciw mego krzesła wisiał 
portret ojca gospodarza -  praca Jacka Malczewskiego, dzieło nieznane powszech
nie, ale świetne. Obok obrazów większych -  sztychy, miniatury, na szlachetnie 
dzianych makatach detale, pamiątki rodzinne. W pewnym momencie zwróciłem 
głośno uwagę: Z tego epoletu wypadła jedna gwiazdka. Gospodarz odpowiedział: 
a, to jeszcze pod Ostrołęką. Potem ktoś pochwalił starą reprodukcję jednego 
z autoportretów Wyspiańskiego, za chwilę inny z gości, przeszedłszy do drugiego 
pokoju, ściśle mówiąc za przepierzenie, kazał nam podziwiać malowniczy kon
terfekt ułana, belwederczyka46.

Podstawowymi elementami takiego wnętrza były rodzinne meble. 
Oryginalne lub jedynie wzorowane na oryginałach „biedermeiery

44 H. Vogler, Autoportret..., s. 230-231, wyróżnienie B.K
45 J. Wachowicz, Dawne sfery oficerskie..., s. 170.
46 S. Otwinowski, Notes krakowski, Kraków 1975, s. 264 (felieton z 27 czerwca 1971)*
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czy, częściej, wyroby przedwojennego „Ładu" były zwykle nadmiernie 
stłoczone, jeżeli, jak miało to miejsce w tym przypadku, zostały przy
wiezione z obszernych dworków. Stąd wynikała ich rola dodatkowa, 
na przykład przepierzenia. Środek pokoju, określanego mianem salo
nu, niezmiennie zajmował solidny, duży okrągły lub owalny stół, przy 
którym mogła gromadzić się lub niegdyś gromadziła się cała rodzina.

W domu, w którym funkcje sentymentalne przeważały nad prak
tycznymi, trudno było często o utrzymanie porządku, stąd wrażenie 
antykwariatu i obecność unoszącego się w powietrzu kurzu. Zresztą 
było to także spowodowane faktem, że właścicielami były osoby star
sze i często samotne. Równie niechętnie jak mebli pozbywano się 
także, nawet w wypadku ogromnych trudności materialnych, licz
nych obrazów i szkiców Malczewskiego czy Kossaków, które najczęś
ciej zdobiły ściany mieszkań. Warto w tym miejscu zacytować pełny 
opis mieszkania pani Jachimeckiej przy Grodzkiej 47:

Salon pani Jachimeckiej („salon" w podwójnym znaczeniu tego słowa: jako 
rodzaj pokoju w mieszkaniu i jako miejsce stanowiące u francuskich „wikwint- 
niś" dawnych wieków ośrodek życia towarzyskiego i kulturalnego, podobnie jak 
inny tego rodzaju „salon" Madzi Samozwaniec) posiadał dość typowy wygląd. [...] 
Pokoje Jachimeckiej wypełnione były książkami, na stołach walały się, zawsze 
w nieładzie, poszczególne tomy i papiery, meble stanowiły ową staroświecką, 
półstylową graciarnię, wywołującą wrażenie, że jest to coś między strychem 
z zapomnianymi na nim rupieciami a salką muzealną, jeszcze nieurządzoną, 
a już obejmującą zabytkowe eksponaty. Na ścianach o nieco spełzłych wzorach 
tapetowań wisiały portrety pędzli najznakomitszych mistrzów krakowskich. Z obra
zów tych wyłaniała się, jak z mgły lub piany morskiej, eteryczna sylwetka lub 
twarzyczka nadąsanego podlotka47.

Przedmioty nadawały przestrzeniom określone sensy, na przykład 
o salonie decydowała, tak jak w poniższym wypadku, obecność for
tepianu. Salon jako miejsce spotkań rodziny i życia towarzyskiego był 
tak istotny, że niektórzy nie obawiali się nawet na jego urząazenie 
zaciągnąć pożyczki:

W roku 1946 nasza siostra Barbara postarała się o przydział kwatery w domu 
przy ulicy Garncarskiej Bocznej, który dotychczas był zajmowany przez wojsko. 
Gdy ten dom opuściło wojsko i nie pilnował go wartownik z karabinem, a nie 
zdążyli jeszcze się wprowadzić nowi mieszkańcy, wtedy było w tym domu wielkie

47 H. Yogler, Autoportret..., s. 230-231.
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spustoszenie. Po otrzymaniu przydziału na duży samodzielny pokój w tym opusz
czonym domu wypożyczyliśmy dwukołowy wózek i przenieśliśmy niedawno 
przyniesione przez nas dwa łóżka i stolik. Nasza siostra postarała się o jeszcze 
jedno metalowe łóżko i trzydrzwiową szafę poniemiecką.

Po kilku miesiącach pobytu w nowym mieszkaniu nasz brat, Jędrek, za długo 
oszczędzane pieniądze kupił naszej matce fortepian wiedeński. Część pieniędzy 
pożyczy! od kolegi z pracy, Karola, któremu oddawał dług przez wiele miesięcy. 
Po odbiór fortepianu poszła cała nasza rodzina. Gdy przyszliśmy do prywatnego 
mieszkania, w którym stał w dużym salonie fortepian przeznaczony na sprzedaż, 
nasza matka zagrała na nim poloneza Szopena, żeby sprawdzić, czy instrument 
ma dobry ton. Gdy zdecydowała się na kupno tego fortepianu, trochę potargowała 
się z właścicielami i Jędrek zapłacił za stary fortepian przeszło 10 tys. złotych. 
Następnie przyprowadził trzech ludzi, którzy mieli specjalny dwukołowy wózek 
dla przewozu fortepianów i pianin. Specjaliści dostarczyli nam fortepian do na
szego mieszkania, które było na drugim piętrze. Teraz nasz pokój stał się 
salonem48.

Największą wartość miały jednak pamiątki rodzinne i portrety. 
Nie tylko zresztą przodków, ale także gospodarzy domu, istniała 
bowiem tradycja zamawiania portretów małżonków, dopiero z cza
sem wyparta niemal całkowicie przez fotografię. Portrety gospodarzy 
lub rodziny, szczególnie ojca, wisiały często w salonie ewentualnie 
w gabinecie tak umieszczone, że każdy zaproszony gość mógł je zo
baczyć. Nie pełniły one roli ozdobnika przestrzeni, ale były jej inte
gralną częścią, symbolem zakorzenienia. Przestrzeń stawała się upo
rządkowaną całością, domem -  mikrokosmosem. Marta Wyka wspo
mina mieszkanie przyjaciela rodziny:

[...] portret [jego ojca] ... zajmował w salonie Jacka ważne miejsce. Bo Jacek 
miał salon, umeblowany ludwikami i biedermeierami, na ścianach obrazy z prze
łomu wieków oraz dzieła kolorystów, których wielbił49.

Zdjęcia, przechowywane najczęściej w opasłych albumach, były 
niemal alternatywnym podręcznikiem historii, w którym w szeregu 
bohaterów obok siebie stali dziewiętnastowieczni powstańcy oraz żoł
nierze AK:

[...] odwiedzaliśmy mieszkanie dziadków często [...]. Chłonęliśmy przy tym 
mniej konkretne, symboliczne treści, unoszące się nad twardymi, czarnymi kar

48 P. Mniejszy, Pod Wawelem..., s. 19-20, wyróżnienie -  B.K.
49 M. Wyka, Krakowskie..., s. 81-82.
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tami rodzinnych albumów, oprawnych w tłoczone skóry albo gęsto tkane płótno. 
Paradowali przed nami -  za szybą przybrązowionych, jesiennych wieczyście foto
grafii -  jacyś obcy, brodaci i wąsaci, bardzo poważni panowie ze śmiesznie po
stawionymi na sztorc kołnierzykami oraz bardziej jeszcze zdumiewające damy, 
nasze praciotki, prababki i prawujenki [...]. Okazywało się, że pradziad wkrótce 
po roku 63 utracił cały majątek i znalazł się tysiące mil za Uralem. [...] Dumny 
ułan z wąsikiem zginął pod Rokitną, innego wuja powalił odłamek granatu 
w okolicach Przemyśla, gdzie też znajduje się jego mogiła. [...] ta była łączniczką 
w AK, tego stryja powieszono na pokazowej egzekucji [...]. I tak, co druga, trzecia 
fotografia, wyrastała sypana w pośpiechu mogiła [...] czyjś los urywał się nagle, 
tragicznie, pod znakiem śmierci bohaterskiej lub męczeńskiej50.

W salonach powojennych można było także spotkać portret mar
szałka Józefa Piłsudskiego, a na Grzegórzeckiej obok Hali Targowej 
zaopatrzyć się w 1954 r. na przykład w jego Mowy. Pisma. Rozkazy51.

Przedmioty o charakterze symbolicznym świadczyły oczywiście 
o tożsamości wyznaniowej, a także -  jak na przykład siedmioramien- 
ny świecznik w domu zasymilowanej rodziny żydowskiej -  o przy
należności do określonej wspólnoty (nawet gdy się do tego nie przy
znawano), zdeterminowanej pochodzeniem i często tragicznym do
świadczeniem z czasów okupacji.

Duszą domu były okna. Zwykle przy oknie umieszczano biurko, 
które tworzyło wraz z nim pewną całość. Widok z okien stanowił 
także o komforcie czy superkomforcie mieszkania, jak głosiły wów
czas ogłoszenia w „Dzienniku Polskim". Okna dawały również po
czucie osobistego kontaktu z miastem, podnosiły rangę zapyziałych 
mansardowych pokoików na czwartym czy piątym piętrze, nawet 
jeżeli były małe i trzeba było wspinać się do nich, wchodząc na 
krzesło52.

Pojęcie „domu krakowskiego" nie jest pojęciem jednoznacznym. 
Jest ono raczej pewną metaforą trwałości i przywiązania do tradycji 
znajdującej swe ucieleśnienie między innymi w szacunku do przed
miotu jako symbolu. Elementem mitu tego domu była trwałość i ciąg
łość pokoleniowa, stałość w dobie przygodnych mieszkań, które otrzy
muje się skądś i pozostawia bez żalu dla kogoś innego. Po wojnie

50 A. Sulikowski, Nie całkiem zmyślone..., s. 29-31.
51 R. Dzieszyński, Nasze małe San Marino, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 

28 grudnia 2001, s. 16.
52. J. Lovell, [ak ukradłem duszę..., s. 27.
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dokonało się przy tym swoiste przemieszanie rozmaitych tradycji, i to 
nie tylko mieszczańsko-inteligenckiej tradycji Krakowa, ale także zie- 
miaństwa i inteligencji warszawskiej oraz lwowskiej. Stąd swoista 
umowność „krakowskiego domu". Traktowanie domu czy pamiątek 
po nim będzie podobne w Warszawie czy w Poznaniu, być może je
dynie na ścianach mniej będzie „mistrzów krakowskich".

Dom drobnomieszczański, zwłaszcza osób żamożniejszych (np. za
możnego kuśnierza), w okresie powojennym nadal naśladował wzorce 
obowiązujące wśród inteligencji blisko związanej z ziemiaństwem, 
stąd obecność w nim antyków, drogich psów rasowych, a nawet sprzę
tu myśliwskiego, wreszcie kolekcji obrazów Niemal każdy, kto miał 
w połowie lat sześćdziesiątych samochód (czyli należał do osób za
możniejszych), mógł poszczycić się także posiadaniem pianina. Jeżeli 
chodzi o miejsce zamieszkania, rzemieślnicy, drobni wytwórcy i skle
pikarze oraz właściciele zakładów usługowych pragnęli mieszkać 
w rejonie Oleandrów, Wenecji, Olszy i Woli Justowskiej.

O specyfice domu drobnomieszczańskiego decydowała niemal 
stała obecność w nim matki -  żony. Zycie rodziny skupiało się w domu, 
który -  jak to określiła Gizela Krupa -  był „warsztatem pracy kobiet". 
W opinii osób przeprowadzających badania socjologiczne mieszkania 
przedstawicieli tej grupy społecznej bardzo się wyróżniały i pod nie
którymi względami przypominały bardziej tradycyjny dom śląski niż 
krakowski:

[...] w starych zniszczonych domach, na klatkach schodowych wejście do 
mieszkań badanych rodzin wyróżniało się świeżością farby olejnej w porównaniu 
z innymi; w samych mieszkaniach podłogi, parkiety, ściany były zadbane53.

W prywatnej symbiozie. Mieszkania podzielone

Kraków nie mógł pomieścić w swoich domach gwałtownego napływu no
wych ludzi. Podjęta wówczas decyzja o dokwaterowywaniu we wspólnych miesz
kaniach ludzi zupełnie sobie obcych i o różnych upodobaniach, zainteresowa
niach i temperamencie wywołała wiele zła. Dało to okazję do nieuczciwych 
spekulacji [...]. Powstawały ustawiczne konflikty i użeranie się o korzystanie ze 
wspólnych pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, tym gorsze, że zwyciężał prze
ważnie ten silniejszy i bardziej brutalny54.

r o _
Archiwum UJ, G. Krupa, Organizacja wolnego czasu..., s. 70-75.

54 Cyt. za: J. Mikutowski-Pomorski, Kraków w naszej pamięci..., s. 209.
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Podzielonym wskutek polityki kwaterunkowej mieszkaniom kra
kowskim towarzyszyła czarna legenda, której wyrazem jest przytoczo
na opinia. Wydanie jednoznacznej oceny tego specyficznego dla Kra
kowa doby PRL zjawiska nie jest możliwe, ponieważ jednocześnie 
liczne opinie głosiły:

Dom, w którym się urodziłem i mieszkałem, był typową przedwojenną ka
mienicą [...]. W 1945 r. dogęszczono lokale na wszystkich kondygnacjach. Wpro
wadzili się ludzie, których wojna pozbawiła dachu nad głową, oraz mieszkańcy 
podhalańskich wsi szukający pracy w Krakowie. Mieszkańców, mimo różnic 
społecznych, majątkowych, a nawet narodowościowych, cechowała życzliwość 
we wzajemnych stosunkach, chociaż czasem dochodziło do drobnych zgrzytów55.

Problem dzielenia mieszkań miał swe źródło w minimalnej roz
budowie po wojnie miejskiej tkanki mieszkaniowej przy jednoczes
nym adaptowaniu istniejących zasobów na cele administracyjne 
i inne (o czym była mowa wcześniej). Z upływem czasu problem ten 
nie tylko nie zmniejszał się, ale wzrósł znacząco wskutek wielkiej 
migracji do Krakowa, która miała miejsce w 1949 r. Wówczas to 
ponad połowa rodzin i osób tworzących dotychczas tzw. jednoosobo
we gospodarstwa domowe zmuszona była mieszkać w lokalach po
dzielonych między dwa i więcej gospodarstw. W latach 1949-1950 
Nadzwyczajna Komisja Lokalowa przeprowadziła akcję zagęszczania, 
której podlegały przede wszystkim mieszkania duże i komfortowe 
cztero- i pięciopokojowe (w rejonie Śródmieścia, Kleparza, Wesołej, 
Nowej i Czarnej Wsi, Półwsi Zwierzynieckich oraz Osiedli Urzęd
niczego i Oficerskiego). Wskutek tej akcji spora grupa mieszkańców 
na swej codziennej drodze z pokoju do kuchni i toalety spotykała 
odtąd członków nie jednego, ale kilku innych gospodarstw56. W ko
lejnym dziesięcioleciu, dzięki powstającym nowym osiedlom, a po 
przełomie w roku 1956 także dzięki zezwoleniu na budowę osiedli 
domków jednorodzinnych, liczba osób w takiej sytuacji nieco się 
zmniejszyła, jednak nadal była to znacząca część społeczności miasta. 
W 1960 r. przymusowe życie wspólnotowe obejmowało około 115 tys. 
osób na 465 tys. mieszkańców miasta (32 proc.)57. Nawet w ciągu

5d J. Tratkiewicz, Wszędzie było blisko, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 
24 stycznia 2002, s. 7.

56 I. Paczyńska, Gospodarka..., s. 201-203.
57 Obliczenia na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w: J. Jasieński, 

Problemy mieszkalnictwa w rozwoju Krakowa (1945- 1975), Kraków 1974, s. 193.
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kolejnego dziesięciolecia nie udało się obniżyć wstydliwych statystyk 
do poziomu z okresu międzywojennego (w 1935 r. -  25 proc.). Nadal 
więcej niż jedna czwarta gospodarstw było w takiej sytuacji. Po spad
ku procentowym w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych druga 
połowa tego dziesięciolecia i permanentny kryzys lat osiemdziesią
tych przyniosły ponowne pogorszenie. Niestety, w związku z brakiem 
danych nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wielu członków takich 
gospodarstw było ze sobą spokrewnionych (np. rodzice plus dorosłe 
dzieci), co mogło przymusową wspólną egzystencję czynić nieco bar
dziej znośną. Nie musiało jednak, o czym świadczyć może los jedne
go z krakowskich krytyków literackich, który „mieszkał przez dzie
siątki lat z obojgiem starych rodziców. Codziennie przekładał dziesiąt
ki książek z tapczanu na podłogę i z powrotem, bo inaczej nie miałby 
gdzie spać"58.

Możemy także domniemywać, że część osób meldowano fikcyj
nie, co było stosunkowo popularnym sposobem ochrony integralności 
własnego mieszkania.

Wspomnienie Krystyny Maśnik bardzo celnie oddaje specyfikę 
śródmiejskiego sublokatorskiego mieszkania. Po wojnie jej rodzina 
zasiedlała dawny gabinet dentystyczny i poczekalnię, które przed woj
ną były częścią własności zamożnego żydowskiego stomatologa:

Gdyby otworzyć wszystkie drzwi między pokojami, przeszłoby się przez 
mieszkania trzech rodzin i wyszło w sieni. [...] Nasza sublokatorka mieszkała 
w pokoju pięknym i kwadratowym. Dwa okna, umieszczone obok siebie, ofiaro
wały cudowną przestrzeń [...]. W pokoju, który zajmowała teraz pani Maria 
z córką, zaczynał się niegdyś „świat domowy" naszego stomatologa. Tu był już 
osobą prywatną [...] Pani Maria była „osaczona" przez dwoje zbędnych drzwi. Je) 
pokój był jeszcze bardziej przelotowy niż nasz gabinet. Skarżyła się, że psują 
harmonię wzrokową i prowadzą donikąd. „Lokatorzy zza drugiej ściany" rządzili 
się w dwóch pokojach, mając kuchnię wychodzącą na ganek i swoją ubikację- 
Byli szczęściarzami. Ona, biedaczka, nie mogła się od nas uwolnić. Przykuwała 
ją konieczność odwiedzania klozetu, najnędzniejszy dalibóg rodzaj więzi, jaki może 
zaistnieć między osobnikami rodzaju ludzkiego. Praktyczny dentysta musiał 
pomyśleć o pacjentach i swoim pęcherzu. Kazał więc dobudować przy poczekalni 
łazienkę oraz klitkę z sedesem. To tu, pukając do drzwi naszego pokoju, wędro
wała pani Maria za potrzebą. Zaskakiwała nas czasem w wannie, z której trzeba 
było umykać z hełmem piany na głowie i wskakując w nogawkę opornej piżamy- 
Z naszej wanny nie skorzystała nigdy. Chodziła z godnością do łaźni „rzymskiej

co
A. Zagajewski, W cudzym..., s. 61-63.



[...]. Jedyny splendor zajmowanego przez nas lokalu stanowiły parkiety, posadzka 
w łazience i piękne drzwi. Te ostatnie czarowały klamkami z mosiądzu59.

W mieszkaniach tych uderzał nadmiar i niedostatek jednocześ
nie. Na ów nadmiar niepotrzebnych, wiodących donikąd drzwi, które 
niegdyś świadczyły o prestiżu, a w Krakowie lat powojennych coraz 
częściej o ubóstwie, skarży się bardzo wielu pamiętnikarzy:

Nasze mieszkanie miało trzy wejścia. Jedno wiodło przez wspólny przedpo
kój, drugie wprost do kuchni i trzecie, dawne wejście dla służby, też do kuchni60.

Burzyło to naturalny porządek domu, w którym próg i wejście 
odgrywają zasadniczą rolę. Dodatkowo amfiladowe drzwi, mimo że 
zastawiane szafami, tapczanami i uszczelniane makatkami, działały 
jak membrana. Z drugiej strony doskwierał niedostatek kuchni, ła
zienek i toalet. Sytuacja upodabniała w ten sposób stylowe niegdyś 
kamienice do zapuszczonych oficyn, gdzie niedobór sanitariatów nie 
był niczym szczególnym:

W oficynie nie było łazienek, a tylko w rogu na parterze i na każdym piętrze 
jedna wspólna ubikacja. Chcąc nie chcąc, mieliśmy przegląd, kto i kiedy wycho
dzi i wchodzi do mieszkania i kiedy korzysta z ubikacji. [...] na podwórku co
dziennie pojawiała się [...] szefowa frontowego zakładu „Fryzjer Damski Kazior 
Cecylia". Nie tylko w drodze do ubikacji, ale po to, by rozwiesić lub zdjąć 
pranie61.

Trudno było w takim mieszkaniu o swobodę. Prywatność siłą 
rzeczy ograniczała się do minimum, w związku z czym przywiązanie 
do „domu" (gdy się nie było jego pierwotnym właścicielem „wyp
chniętym" przez kwaterunek) było minimalne. Niewygoda w korzy
staniu z sanitariatów była źródłem, jak w wypadku sąsiadki Krystyny 
Maśnik, wstydu oraz niechęci do sublokatorów, zaburzała tym sa
mym stosunki sąsiedzkie typowe dla rodzin miejskich.

Nie zawsze rodziny godziły się na akceptację takiej tymczaso
wości. Często skutecznie adaptowały duże mieszkania dla własnych 
celów w taki sposób, by uczynić życie w nich maksymalnie wygod
nym i odrębnym, aby chronić własną i swej rodziny prywatność.

59 K. Maśnik, Arka Noego przy Dietla, „Gazeta Wyborcza", wydanie krakowskie, 
1 października 2001, s. 8.

60 A. Urbanik, Podworzec to nie podwórko, „Gazeta Wyborcza", 25 lutego 2002, s. 20.
61 Tamże.

Ł

197



Takich przedsiębiorczych sąsiadów miał Leszek Dzięgiel, który pod
czas studiów w latach pięćdziesiątych zajmował strych kamienicy 
w okolicach ulicy Karmelickiej62. Aby ograniczyć ewentualne niewy
gody czy antagonizmy, zainwestowali oni w swą niezależność, mon
tując odrębne liczniki gazowe, odrębne lampy, które miały odrębne 
włączniki, odrębne dzwonki itd.63 Na zlikwidowanie tymczasowych 
przepierzeń czy zamurowanie niepotrzebnych drzwi w wielu przypad
kach zapewne nie godzili się główni lokatorzy i właściciele.

Gdy skłóconym lokatorom wspólnego mieszkania nie udawało się 
osiągnąć kompromisu, interweniowała milicja, chociaż takie wypadki 
nie były prawdopodobnie powszechne. Dotyczyły najczęściej sytuacji, 
gdy razem mieszkali ludzie wiodący kompletnie odmienny tryb życia.

Chociaż mieszkania sublokatorskie należały raczej do pejzażu 
Śródmieścia, Grzegórzek czy Podgórza, to jednak w okresie budowy 
pierwszych domów nowohuckich sytuacje takie zdarzały się także 
w tej dzielnicy. Mieszkaniec osiedla C-2 w dzielnicy Nowa Huta, 
najprawdopodobniej inżynier, napisał do władz bardzo obszerne „za
żalenie w sprawie antysanitarnych warunków w łazience", z której 
korzystać musiał wraz z lokatorem drugiego pokoju: „Obywatel urzą
dził tam sobie szatnię: umieszcza tam brudne ubrania robocze, prze- 
pocone skarpety i onuce, brudne obuwie swoje i szwagra" (który zresz
tą nie miał zezwolenia na mieszkanie w wymienionym lokalu), po
nadto współlokator „lekceważy wszelkie uwagi". Władze w osobach 
przedstawicieli rady narodowej interweniowały w sprawie skarpet 
i oskarżony otrzymał karę 50 złotych grzywny64.

Liczne pisma dotyczące niewygodnych sublokatorów w większoś
ci przypadków najprawdopodobniej były jednym z narzędzi w walce
0 samodzielne mieszkanie.

Mieszkać w  bloku

Na horyzoncie naszego nieba piętrzyły się dachy bloków mieszkalnych z szarego 
betonu. Tworzyły kompozycje zwarte oraz identyczne. Anteny strzelały w górę
1 był to jedyny dynamiczny znak, przerywający monotonną linię dachów65.

62 L. Dzięgiel, Swoboda..., s. 248.
63 Ta niże, s. 250-251.
64 AP w Krakowie, DRN Nowej Huty, skargi i zażalenia 703/7 (1953).
65 M. Wyka, Krakowskie..., s. 66.



Lekarstwem na całe zło sytuacji mieszkaniowej PRL miało się 
stać budownictwo wielorodzinne, czyli tzw. blokowiska. Wielkie 
osiedla mieszkaniowe zapełniły tereny, które pod względem admini
stracyjnym należały do Krakowa, faktycznie jednak większość z nich 
nie spełniała kryteriów przynależności do miasta. Brakowało sieci 
instalacyjnej, ośrodków kultury, kom unikacji itp., często też ich 
mieszkańcy nie mieli świadomości przynależności do metropolii. 
Osiedla mieszkaniowe rozmieszczane w rozmaitych punktach miasta 
zwykle tworzyły odosobnione wyspy osadnicze, co miało oczywiście 
ogromny wpływ na styl życia mieszkańców. Poza tym charakter budo
wnictwa, tak różny od charakteru „starego" Krakowa, przerażał wielu 
krakowian ogromną przestrzenią „szarości" i nie dawał nadziei na 
W miarę szybką integrację tkanki miejskiej w jedną całość. „Poza 
obrębem Alej wiodą szlaki ku wielkiej płycie. Tam żyją dzieci i wnuki 
krakowian przyjezdnych"66 -  głosiła potoczna, chociaż fałszywa opi
nia wyrażana przez większość „zasiedziałych" krakowian.

Faktycznie mieszkanie w pogardzanym bardzo często „blokowis
ku" miało swoje spore plusy. Po pierwsze i najważniejsze -  było 
zwykle mieszkaniem samodzielnym, chociaż należy zwrócić uwagę 
na zmiany w tym zakresie. Otóż ogromna liczba skarg na tragicz
ne warunki wspólnego mieszkania kilku rodzin w jednym lokalu 
W pierwszych osiedlach nowohuckich w pierwszej połowie lat pięć
dziesiątych wskazuje, że za mało było hoteli robotniczych, które 
miały dać tymczasowe schronienie przede wszystkim przybywają
cym do pracy w kombinacie. W kolejnych dwóch dziesięcioleciach 
sytuacja uległa sporej poprawie. Z badań socjologicznych prowa
dzonych przez Renatę Siemieńską w połowie lat sześćdziesiątych wy
nika, że nie spotkała ona wśród ankietowanych w Nowej Hucie ani 
jednego mieszkania podzielonego między dwa lub więcej gospo
darstwa domowe67. Spadek zadowolenia przyniosą lata osiemdziesią
te i dorastające dzieci, których pragnienie posiadania swojego „M" 
będzie bardzo trudne do spełnienia, więc chcąc nie chcąc, pozostawać 
będą długo w rodzinnym domu. W ten sposób nastąpił ponowny 
sztuczny odwrót od modelu rodziny nuklearnej, którego istotą, poza 
równym dziedziczeniem, jest odchodzenie dzieci z domu w momen
cie ślubu.

66 Tamże, s. 56.
67 R. Siemieńską, Nowe życie w nowym mieście, Kraków 1969, s. 265.
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Budownictwo mieszkaniowe realizowało ogólny program, którego 
naczelną zasadą był egalitaryzm. Pełny program obejmował kwestie 
ideologiczne, tzn.:

1) skromną wielkość mieszkania (jeżeli za punkt odniesienia 
przyjmiemy inteligenckie mieszkanie przedwojenne),

2) standardowy plan dla wszystkich grup społecznych,
3) brak pomieszczeń dla służby,
4) problemy higieniczne, z których najistotniejsze to:

-  indywidualne miejsce do spania poza kuchnią,
-  niezbędna powierzchnia komunikacyjna (przedpokój),
-  usunięcie prania poza mieszkanie68.

Wielkość mieszkań określały chroniące przede wszystkim interes 
państwa tzw. standardy mieszkaniowe: minimalny „wyznaczony 
względami biologiczno-funkcyjnymi" oraz maksymalny -  „górny po
ziom wyznaczony lim item  aktualnych możliwości realizacyjnych 
(«poziom, na który nas stać»)"69. Większość ze 165 tys. mieszkań, 
które wzniesiono w Krakowie w powojennym czterdziestopięcioleciu 
(najwięcej w latach 1966-1980), spełniało owe standardy.

W 1947 r. tzw. normatywy wielkościowe w nowym budownictwie 
określały liczbę metrów kwadratowych na osobę na 8 m kw. Według 
ówczesnych zasad budowano przede wszystkim mieszkania dwupo- 
kojowe wyposażone w kuchnię i łazienkę o łącznej powierzchni śred
nio 41 m kw. Pokój z kuchnią z kolei mieścił się na powierzchni 22,5 
lub 35 m kw.

Wraz z odwilżą rozluźniono nieco normy wielkościowe z powodu 
rozwoju budownictwa spółdzielczego, ale lata sześćdziesiąte przynio
sły ponowne zaostrzenie rygorów i rozwój budownictwa oszczędnoś
ciowego o obniżonych powierzchniach70.

Na niespotykaną skalę nastąpiło ograniczenie prywatnej prze
strzeni w imię zapewnienia taniego mieszkania maksymalnej liczbie

68 M. Malicka, Mieszkanie -  formy przestrzenne i aspekty społeczne, [w:] Przemiany 
rodziny polskiej, pod red. f. Komorowskiej, Warszawa 1975, s. 187.

69 I. Gorczyński, Wytyczne i standardy budownictwa mieszkaniowego w polskim pla' 
nie 3-letnim. Referat wygłoszony w dniu 22.04.1947 r. w BAPS w Pradze Czeskiej, „Dom* 
Osiedle. Mieszkanie" 1947, s. 4.

70 Na temat sytuacji budownictwa spółdzielczego tego czasu por. np.: K. Madej, Spół' 
dzielczość mieszkaniowa. Władze PRL wobec niezależnej inicjatywy społecznej (1961" 
-1965), Warszawa 2003.
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osób. Grupy naukowców opracowywały stosowne m inim a prze
strzenne, opierając się na minimalnych wielkościach wyposażenia 
i „parametrach antropologicznych statystycznego Polaka". W ten 
sposób przyjęto tzw. optymalne minimum dla podstawowych czyn
ności człowieka i dla sprzętów, które powinny znaleźć się w miesz
kaniu. Mimo że cele były szczytne, obejmowały bowiem możliwość 
„izolacji jednostki, odizolowanie przestrzeni sypialnej rodziców od 
miejsca do spania dzieci, rozdzielenie rodzeństwa różnej płci i wieku 
oraz zapewnienie dzieciom stałego miejsca do zabawy i nauki"71, 
w praktyce oznaczały jeszcze większe zacieśnienie przestrzeni miesz
kalnej. Utrudniało to wspólne funkcjonowanie rodziny (brak dosta
tecznie dużej przestrzeni do spożywania, a nawet przyrządzania po
siłków), zachęcało do przebywania poza domem i korzystania na 
przykład z punktów zbiorowego żywienia. Całkowicie zarzucono po
trzebę komfortu72.

W 1956 r. określając standardy budownictwa, zaczęto operować 
pojęciami M l -  M 7, które oznaczały optymalną liczbę osób przy
padających na określoną powierzchnię mieszkaniową i nie miały nic 
wspólnego z liczbą izb w mieszkaniu. Jedna osoba nie mogła miesz
kać w lokalu o powierzchni większej niż 20 m kw., standard dla 
dwóch osób to 2 4 -3 0  m kw., dla trzech osób 33 -38  m kw., 
dla czterech 4 2 -4 8  m kw. itd. Oznaczało to w praktyce, że o dwupo- 
kojowe mieszkanie mogły ubiegać się osoby mające co najmniej trzy
osobową rodzinę.

Programowo nie brano pod uwagę stylu życia i związanych z tym 
preferencji ewentualnych mieszkańców, z czasem także w mieszka
niach spółdzielczych:

Sprawa jest w zasadzie prosta, a jednak budzi wiele nieporozumień. Wbrew 
tu i ówdzie spotykanej jeszcze praktyce -  mieszkania spółdzielcze nie mogą być 
projektowane według indywidualnych życzeń członków73.

71 J.J. Meisnner, Mieszkanie, Sprawozdania PAN, Warszawa 1961, s. 331.
72 Szerzej na temat komfortu i znaczenia intymności przestrzeni domowej zob. m.in.: 

E. Hałas, Intymne wartości domu, [w:] Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzi
nie, pod red. L. Dyczewskiego, D. Wadowskiego, Lublin 1998; W. Rybczyński, Dom. Krót
ka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996.

73 W. Kasperski, Jakie mieszkania powinniśmy budować}, „Domy Spółdzielcze" 1969, 
R. 40, nr 12, s. 11, wyróżnienie B.K.
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W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych budownictwo kra
kowskie zdominowały więc ponownie mieszkania o powierzchni 
41,5 m kw., a w drugiej połowie zaledwie 39,9 m kw. Średni pokój 
w takim lokalu mierzył 14,5 m kw.74

Proces podporządkowywania budownictwa mieszkaniowego za
sadzie oszczędności nie przebiegał bezboleśnie. W latach 1956-1962  
wśród architektów toczył się spór o idealną, tzn. funkcjonalną, prze
strzeń mieszkalną dla przeciętnej rodziny, który znalazł swe odbicie 
w realizowanych wówczas konkretnych projektach.

W 1960 r., analizując układ tzw. bloku szwedzkiego w Nowej Hu
cie autorstwa małżeństwa Ingardenów, który uważa się za zapowiedź 
nowego typu architektury w Krakowie, wysuwano podstawowy zarzut 
wobec mieszkań dwupokojowych:

Wydzielona kuchnia jest zbyt mała, by w niej jadać. Jest to typowe ro
związanie dla niewłaściwej i przestarzałej eksploatacji mieszkania, stosowane 
dziś w nowoczesnym budownictwie jedynie tam, gdzie funkcjonuje tzw. pomoc 
domowa -  ujęcie ze względów ekonomicznych coraz bardziej zanikające. Kuchnia 
powinna być połączona z pokojem, najlepiej mieszkalnym -  z możliwością od
dzielenia się od pokoju składanymi lub przesuwanymi drzwiami-ścianką. Warto 
wspomnieć tu, że w ankietach przeprowadzanych za granicą na ten temat około 
połowa zapytanych rodzin wypowiada się za kuchnią łączącą się z pomiesz
czeniem przeznaczonym do spożywania posiłków, a niemal połowa uważa za 
najlepszą po prostu dużą kuchnię mieszkalną. Za kuchnią wydzieloną -  a więc 
taką, jaka jest tu w tym bloku -  wypowiada się zaledwie kilka procent zapytanych 
rodzin. Już z tych wypowiedzi wynika, że rozwiązanie funkcjonalne mieszkań 
typu 2PK, obok niewątpliwych swych zalet, traktuje kuchnie w sposób nieodpo- 
wiadający współczesnym przeciętnym potrzebom życia, tym bardziej że obserwu
jemy u nas wzrost kultury użytkowania mieszkań75.

Autor tej opinii, architekt Bohdan Lisowski, był projektantem 
budynku mieszkaniowego uważanego za jeden z najciekawszych 
w tym czasie w Krakowie, to jest „domu o stu balkonach" (projekt
1957-1958, realizacja 1959-1960) przy ulicy Retoryka. Budynek ten 
był wyjątkowo precyzyjnie przemyślany i doskonale wyposażony na 
tle innych tego typu realizacji76. Wnętrza mieszkalne tej plomby mają

74 J. Bartnik, Budowructwo i warunki mieszkaniowe ludności Krakowa w latach 1945- 
-1984, „Sprawy mieszkaniowe" 1985, z A, s. 3 7 -  49.

75 B. Lisowski, Nowa architektura w Nowej Hucie, „Architektura" 1960, nr 1, s. 3.
76 M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury..., s. 103.
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tradycyjny „kamieniczny" układ, zgodny z przedstawionymi założe
niami. Ze stosunkowo obszernego przedpokoju osobne drzwi prowa
dzą do każdego z pomieszczeń. Pokoje są proporcjonalne pod wzglę
dem wielkości, w kuchni zaś znajduje się miejsce do spożywanie 
posiłków, które łączy się z sąsiednim pokojem dwuskrzydłowymi 
drzwiami. Lisowskiemu udało się połączyć tak istotne według niego 
potrzeby mieszkańców z racjonalizacją, której wyrazem była „praw
dziwie laboratoryjna" kuchnia oraz liczne meble wbudowane77.

Podobne rozwiązanie wykorzystano między innymi w mieszka
niach znajdujących się w budynku przy ulicy Grottgera 3 (projekt 
1958 r., realizacja 1958-1959), na które składają się dwa pokoje 
z kuchnią (wychodzącą zwykle na loggię), otwartą na jeden z pokoi 
i wystarczająco dużą, by pełnić także funkcję jadalni78. Starano się 
utrzymać rozszerzone funkcje kuchni także w wypadku, gdy nie za
kładano jej otwarcia na przestrzeń pokoju. Tak było w wypadku pro
jektu budynków wielorodzinnych autorstwa Adama Fołtyna z lat
1958-1959  na osiedlu D2 w Nowej Hucie (realizacja 1960- 1961), 
budynków na osiedlu D3 (projekt z 1957 r., realizacja 1958-1960) 
czy domu przy ulicy Senatorskiej, wzniesionym w latach 1957-1958  
według projektu Tadeusza Gawłowskiego79.

'Krytykowana przez Lisowskiego tendencja do tworzenia małych 
zamkniętych kuchni, idąca w parze z innymi zmianami zapowia
dającymi „nowe" mieszkanie o zminimalizowanych funkcjach, reali
zowana była na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Kra
kowie, głównie w projektach dużych budynków typu „klatkowiec". 
Przykładem rozwiązania stanowiącego etap pośredni w drodze do 
„mieszkania oszczędnego" może być osiedle Ugorek (budynki 1, 2, 3) 
autorstwa Andrzeja Radnickiego (projekt 1960, realizacja 1961-1963), 
gdzie łazienki („zgrupowane w środku traktu") powiązano „z kajuto
wymi sypialniami". Kuchnię oddzielała od pokoju meblościanka, przy 
której od strony pokoju zaprojektowano „dobre wnętrza jadalne". 
Poza pozbawieniem kuchni funkcji jadalnych i wyodrębnieniem jed
nego pokoju przechodniego pełniącego rolę pokoju dziennego, charak

77 W. Bryzek, Kraków -  przegląd realizacji budynków mieszkalnych, „Architektura" 
1963 nr 6, s. 194.

78 Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbani
styce w latach 1945-1995, Kraków 1996, s. 160.

79 W. Bryzek, Kraków -  przegląd..., s. 187-189.
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terystyczną cechą tego typu przestrzeni było tworzenie nieproporcjo
nalnie wąskich pomieszczeń, które mogły pełnić tylko i wyłącznie 
funkcję sypialni. Jednym z najistotniejszych skutków tak zaprojekto
wanego mieszkania było ograniczenie możliwości samodzielnej orga
nizacji jego przestrzeni przez użytkowników, a także ograniczenie ich 
osobistej przestrzeni prywatnej do niewielkiej wąskiej sypialni.

Współcześni analitycy podkreślali, że w ten sposób „z dużą in
wencją i pomysłowością rozwiązano rebusowe niemal zadanie złożo
nej struktury mieszkań" w budynkach, których podstawową zaletą 
był niski koszt metra kwadratowego80. Mimo oszczędności na naj
wyższej kondygnacji (oprócz pralni i suszarni) planowano taras wypo
czynkowy z szatnią i składzikiem na leżaki.

Ostatecznie w związku z podporządkowaniem budownictwa no
wym założeniom centralnej polityki mieszkaniowej przeważy koncep- 
cja Ingardenów, nie zaś Bohdana Lisowskiego, i powstanie swoisty 
wzorzec „minimalizmu", czego przykładem są mieszkania z tzw. śle
pymi kuchniami na osiedlach Na Kozłówce i Dąbie.

W latach siedemdziesiątych przybywało mieszkań czteroizbowych, 
które w 1984 r. będą stanowić niemal 56 proc. powstających zasobów 
mieszkaniowych. Było to wynikiem stopniowego uelastyczniania norm, 
począwszy od 1972 r. (np. o 10 metrów w wypadku rodzin trzy-, cztero
osobowych). Już wówczas zdawano sobie bowiem sprawę, że:

Nierealne wydają się skrajne koncepcje kolektywizacji życia [...] i redukcja 
funkcji rodziny, i [...] mieszkania, zubożenie jego programu, zmniejszenie po
wierzchni81.

Komfort mieszkania w bloku podnosiła obecność wszystkich pod
stawowych instalacji, czyli: wodnej, elektrycznej, gazowej, oraz zwykle 
centralnego ogrzewania, chociaż czasami była to obecność teoretyczna:

Razem z pierwszymi budynkami mieszkalnymi na wszystkich nowych osied' 
lach budowano osiedlowe kotłownie centralnego ogrzewania. [...] zwykle dla 
ogrzania pierwszych budynków uruchamiano prowizorycznie tylko jeden kocioł/ 
natomiast montaż dalszych i roboty wewnętrzne w kotłowni trwały dalej. Nie' 
stety, często ukończenie nawet tego jednego kotła opóźniało się i ogrzewanie 
pierwszych budynków następowało z wielotygodniowym poślizgiem w sto su n k u  
do 15 października, to jest oficjalnego terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego-

80 Tamże, s. 188-190.
o i

W. Malicka, Mieszkanie -  formy przestrzenne..., s. 194-195.



W przypadku wczesnej zimy stanowiło to poważną uciążliwość dla mieszkańców 
już zamieszkałych na osiedlu82.

Oprócz ciągłych opóźnień zmorą mieszkańców było brakoróbstwo 
wykonawców. Przewodniczka oprowadzająca wycieczki organizowane 
przez Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej wspomina, 
że pewnego dnia weszła z grupą zwiedzających do wykończanego 
mieszkania:

[...] aby pokazać, jaki komfort czeka przyszłych mieszkańców pierwszego 
socjalistycznego miasta. Podłoga z parkietu miała bąbel zajmujący prawie pół 
pokoju na wysokość co najmniej pół metra. Istny tor saneczkowy. Kpinkom nie 
było końca83.

Jeden z młodych inżynierów nowohuckich, który skrupulatnie 
odnotowywał szczegóły dotyczące nowych osiedli, które jako archi
tekt współtworzył od 1952 r. (w związku z czym jest kopalnią wiedzy 
na ten temat), przyznaje wprost, że gdy tylko dowiedział się, w któ
rym budynku ma otrzymać „przydział", wciąż doglądał w trakcie 
budowy jakości wykończenia swego mieszkania, dopiero to bowiem 
gwarantowało satysfakcjonujące wykonanie84.

Dopiero w 1956 r. zezwolono na budowę mieszkań z balkonami. 
Wcześniej, traktowane jako zbędny, „materiałochłonny" luksus, po
wstawały w ograniczonym zakresie lub ich projektowanie było zabro
nione. Stąd w budynkach wielorodzinnych z tego okresu obecność 
tzw. portfenetrów („zabezpieczenia balustradą drzwi w płaszczyźnie 
ścian") -  ni to balkonów, ni okien, o charakterze czysto dekoracyjnym.

Mieszkańcy bloków mieli własną łazienkę i toaletę (jeśli blok nie 
został zaadaptowany z hotelu robotniczego) i, wyjąwszy budownictwo 
wielorodzinne z lat sześćdziesiątych, mieli możność przyrządzania 
posiłków w kuchni przy naturalnym świetle. Izolacja akustyczna po
mieszczeń do drugiej połowy lat pięćdziesiątych była nierozwiązanym 
problemem z powodu braków materiałów. Aby cieszyć się prywat
nością, należało zlekceważyć odgłosy dobiegające zza ścian, od sąsia
dów z dołu, z boku i z góry, lub wytłumić je za pomocą trzcinowych 
mat, dywanów i makatek.

82 T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy..., s. 175.
o o

Cyt. za: f. Mikułowski-Pomorski, Kraków w naszej pamięci..., s. 272.
84 T. Binek, Śląsk. Wojna. Kresy..,, s. 117-118.
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Zaoszczędzoną kosztem mieszkań przestrzeń budynku czasami 
bezmyślnie przeznaczano na ogromne strychy, pralnie i hole. W la
tach największego kryzysu lat osiemdziesiątych będą one masowo 
przerabiane na mieszkania. W jednym z bloków na osiedlu Bieżanów 
Nowy w 1982 r. wybuchł jawny bunt, gdy postanowiono otworzyć 
w tym miejscu tzw. klub osiedlowy w sześciu pomieszczeniach z peł-

• • • o cną armaturą i wyposażeniem .

„Maszyny do mieszkania" 86

Wszystkie nasze mieszkania były prawie takie same. Z maleńkiego koryta- 
rzyka wkraczało się do największego pokoju, w którym obok wersalki, dwóch 
foteli i stojącej lampy przestrzeń wypełniał regał z książkami. [...] Przychodząc 
do znajomych, oglądało się jakby replikę własnego mieszkania, z wersalką, lamp4 
i tak dalej 7.

Mieszkanie w bezosobowym bloku nie budziło silnego przywią* 
zania, a jego wartość była mierzona przede wszystkim trudnościami 
wiążącymi się z jego zdobyciem, latami oczekiwania w spółdzielczej 
kolejce itd. Bardzo wielu z ankietowanych przez socjologów miesz
kańców bez zastanowienia zamieniłoby posiadane lokum na większe 
lub na położone w „lepszej" dzielnicy. Istotniejszą kwestią stano
wiącą o wartości domu były dobre stosunki w rodzinie. Ewentualna 
utrata mieszkania była równoznaczna z zachwianiem więzi łączących 
członków rodziny.

To przeniesienie akcentów z mieszkania jako domu -  material
nego dziedzictwa pokoleń -  na dom jako przestrzeń dla rodziny, która 
faktycznie go tworzy, jest bardzo wyraźne skargach i zażaleniach kie
rowanych do instytucji państwowych88.

85 Archiwum TVP3 Kraków, 171, A-10829 (sierpień 1982).
86 Pojęcie „maszyny do mieszkania" powstało w kręgu szkoły Le Corbusiera i oznacza 

budownictwo mieszkaniowe podporządkowane programowi społecznemu, oparte na zasa
dzie przemysłowej (prefabrykacji i konstrukcjach modułowych), zob.: J. Żarnowski, P o ls k o  

1918-1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, Warszawa 1999, s. 259-260.
87 M. Wyka, Krakowskie..., s. 65.
88 O specyfice pism obywateli do instytucji państwowych jako źródeł historycznych 

i problemach z ich wykorzystywaniem zob. m.in.: D. Jarosz, Listy do centralnych instytucji 
państwa stalinowskiego jako źródło do badań życia codziennego w Polsce, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej" 1996, nr 3, s. 297-302.
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Jadwiga Dąbkowska, zagrożona eksmisją mieszkanka bloku 23 na 
osiedlu C-2, która wniosła w tej sprawie skargę do kierownika Zespo
łu Poselskiego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra
kowie, nie opisuje strat materialnych, jakie towarzyszyłyby opusz
czeniu przez nią mieszkania, ale obawy związane z sytuacją rodziny:

Przyjechali wyrzucić matkę starą 77 lat, nigdy tego nie widziała, tak się 
przelękła, dostała kłuć w głowę i zaczęła cała się trząść [...]. Mąż dostał jakiegoś 
wariactwa i mówi, że nas zostawi, a sam idzie, gdzie go oczy poniosą, a ja co 
pocznę z matką starą i chorą [...] wracając do domu, to jak złodziej zaglądam na 
okna, czy ja tu mieszkam, czy podczas pracy nie wyrzucili, czy kot jest, czy pies 
jest, czy matka jest89.

Inne elementy, na które zwracano uwagę, to gwarancja prawidło
wego rozwoju dziecka oraz możliwość wypoczynku:

Tak mi obiecują 2 lata [mieszkanie] z tygodnia na tydzień, z miesiąca na 
miesiąc, a ja dalej się męczę z rodziną w pokoju o powierzchni 7 m kw. Dziecko 
zaczyna chodzić i nie ma gdzie. Nie wiem już, co mam z sobą robić, całkowicie 
się załamałem psychicznie [...]. List ten piszę na kolanie, ponieważ nie mam 
stolika w tym pokoju, bo go nie mam gdzie postawić, tak samo posiłki jadam 
albo na kolanie, albo stojąc [...]. Jak można dobrze pracować, gdy tych wolnych 
chwil od pracy nie można poświęcić na odpoczynek90.

Kierownik księgowości w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego 
Nowa Huta, który sam mieszkał w hotelu, a część rodziny pozostawił 
w Zgorzelcu i Gdańsku, argumentował:

To odosobnienie zaważyło na moim zdrowiu [...]. Po drugie dziecko moje, 
które Uczy obecnie 3 i 1/2 lat, jest o wiele nieszczęśliwsze, a to dlatego, że 
zmuszone jest mieszkać z dala od ojca [...]. Trudno jest odwiedzać dziecko, które 
dzieli tak daleka przestrzeń, a skutki są ujemne dla dziecka, co mogę powiedzieć, 
że zapomina ojca [...]. A przecież Konstytucja Polski Ludowej zapewnia ochronę 
rodziny91.

W parze z przedstawioną zmianą społecznej funkcji mieszkania 
szła standaryzacja jego wyposażenia. Wynikała ona przede wszystkim 
z dostępności określonych artykułów na rynku oraz pielęgnowania

89 APK, Prezydium WRN, WZP Kraków 164, Pismo Jadwigi Dąbkowskiej (1951).
90 APK, Prezydium WRN, WZP Kraków 164, Pismo Józefa Kendera (5 kwietnia 1953).
91 APK, Prezydium WRN, WZ P Kraków 164, Pismo Stanisława Bienkowicza (1953).
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wzorców wyniesionych z domu rodzinnego (czego dowodem jest ich 
permanentna krytyka przez specjalistów)92.

Pojawiające się już w pierwszej powojennej dekadzie zasady, które 
miały rządzić wyposażeniem mieszkania nowoczesnego Polaka, pod
porządkowane były przede wszystkim jego niewielkiej przestrzeni. 
Nowoczesny mebel powinien być ekonomiczny, tzn. zajmować mało 
przestrzeni i charakteryzować się niskimi kosztami wytworzenia. Pro
dukcja masowa według nowych wzorców miała wymusić uproszczenie 
formy gwarantujące oszczędność materiału, zmniejszenie pracochło
nności (produkcję taśmową) oraz łatwą „rozbieralność do transportu". 
Kolejny więc „plan minimum" w odniesieniu do przestrzeni prywat
nej (tym razem jej wyposażenia) przewidywał między innymi zasto
sowanie w produkcji mebli z płyt wiórowych i okleiny w miejsce drew
na i politury, rezygnację z okuć i sprężyn, ograniczenie dodatkowych 
elementów (np. szuflad), zrezygnowanie z wszelkich pochyłości (jako 
komplikujących niepotrzebnie proces produkcji) i zdobień. Jedynym 
dopuszczalnym ożywieniem przedmiotu mogły być ewentualnie szkla
ne tafle oraz ornamentyka, wzorowana na ludowej, wykorzystywana 
w produkcji tkanin oraz drobnych elementów: talerzy przeznaczo
nych do zawieszania na ścianie, dzbanków i zydli kuchennych.

Już w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych pojawiły się plany 
produkcji mebli, które popularność zyskają dużo później -  składanych 
tapczanów-półek, piętrowych łóżek, składanych stołów, oraz two
rzenia wnęk ukrytych za „barwnym kretonem". Swoistym nowo
czesnym ideałem miało się stać mieszkanie w pełni wykończone, nie 
tylko w znaczeniu nienaruszalnego układu przestrzennego, ale także 
pełnego wyposażenia, łącznie z obrazkami na ścianie. Poza wymie
nioną zasadą „ekonomizacji" można więc za równie istotną uznać 
zasadę unifikacji. Oczywiście unifikacja była celem nieosiągalnym ze 
względu na wysokie koszty (w realiach planu sześcioletniego więk
szość projektów pozostawała na papierze), pośrednim środkiem mo
gło więc być jedynie tworzenie identycznych kompletów mebli, do
stosowanych do małych mieszkań, w których jeden pokój miał speł
niać jednocześnie funkcję jadalni, sypialni i gabinetu93.

00 __
Zob. m.in.: K. Trautsolt-Kleyff, Wzory kulturowe użytkowania i urządzania wnętrz, 

Warszawa 1985; S. Dobrowolska, A. Winerowicz, Wnętrza mieszkalne lat siedemdziesią
tych w Polsce, „Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Prace i Materiały", z. 49, Warszawa 
1978.

A. Wojciechowski, Wzornictwo meblarskie. Warszawa 1954, s. 3-11.

208



Kolejną dekadę można określić czasem „racjonalizacji" wyposaże
nia wnętrza. Rozpoczęła się walka edukacyjna z błędnymi wyobra
żeniami na temat organizacji przestrzeni prywatnej. Jednocześnie 
próbowano oswoić przeciętnego Polaka z wielkością nowych miesz
kań projektowanych według obowiązujących normatywów mieszka
niowych:

[...] na całym świecie ludzie mają małe mieszkania, gdyż działki mieszkanio
we są bardzo drogie i tylko bardzo bogaci ludzie mogą pozwolić sobie na duże 
mieszkania. Każdy więc prawie mieszka w niedużym metrażu i nie ma nadziei

94na zmianę .

W referacie profesor Jastrzębowskiej zatytułowanym Rodzina we 
współczesnym mieszkaniu, z którego pochodzi przytoczony cytat (zo
stał on wygłoszony dla słuchaczy Uniwersytetu dla Rodziców w 1958 r. 
i był rozpowszechniany przez związki zawodowe), znalazł się także 
wykaz podstawowych błędów, popełnianych podczas organizacji życia 
w mieszkaniu i urządzania wnętrz. Prelegentka wytknęła posiada
czom nowych mieszkań przede wszystkim złe przyzwyczajenia mają
ce swe źródło w organizacji domu wiejskiego, głównie zaś podział 
na tzw. izbę białą i izbę czarną. Był to podstawowy podział prze
strzeni tradycyjnego domu wiejskiego, składającego się zwykle z kuch
ni, jednej lub dwóch izb mieszkalnych oraz komory, sieni, czasami 
dodatkowo przedsionka. Kuchnia stanowiła w takim układzie bardzo 
ważne miejsce pracy, gdzie koncentrowało się około trzydziestu roz
maitych czynności, od higienicznych, przez przyrządzenie posiłków, 
szycie, naprawy itd., aż po wypoczynek nocny (co jednak nie było 
normą)95.

Podstawowym nawykiem zasługującym na potępienie było we
dług prelegentki przenoszenie „złej tradycji brudnej kuchni" do no
wego budownictwa miejskiego: „Kuchnia powinna przestać być kry
jówką, stać się miejscem mieszkalnym".

Oznaczało to użytkowanie kuchni i innych pomieszczeń w jed
nakowym stopniu oraz, prawdopodobnie, możliwość otwarcia kuchni 
dla „obcych". Jednocześnie do innych pomieszczeń powinny zostać 
przeniesione liczne wykonywane tam prace dodatkowe. Miało to mieć

94 APK, OKZZ, Referat kobiecy, Biuletyn Informacyjny Warszawskiego Uniwersytetu 
dla Rodziców 15 grudnia 1958 r.

93 G. Ungeheuer-Buican, Mieszkanie wiejskie, [w:] Mieszkanie -  analiza..., s. 325.
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także według autorki ścisły związek z procesem równouprawnienia 
kobiet:

Pani domu nie zamykać w kuchni, pozwolić jej na przebywanie z rodziną; 
nie odmawiać jej równouprawnienia96.

Podniesienie rangi tego roboczego wnętrza miało nastąpić dzięki 
dbałości o estetykę („co nie jest równoznaczne z pięknem"), którą 
można osiągnąć, zastępując „amerykańską kuchnię" („szafa-kredens 
otwierana na dwie strony") meblami wbudowanymi i małym kąci
kiem jadalnym. Był to w istocie projekt tzw. kuchni laboratoryjnej:

Kuchnia powinna mieć tak rozmieszczone meble, ażeby gospodyni nie mu
siała dużo chodzić, prawie cała praca powinna odbywać się na siedząco. Wygodne 
są stołki obrotowe [...] dużym ułatwieniem są stoliczki z podnoszonymi w razie 
potrzeby blatami. Ponadto ze względów higienicznych niezbędna jest suszarka do 
naczyń umieszczona nad zlewozmywakiem, bowiem używanie ścierek jest nie
higieniczne. Z tego samego względu otwór drzwiowy może zasłonić folia nie- 
wchłaniająca wilgoci. Jeżeli kuchnia jest czysta, nie ma co jej się wstydzić97.

Niezależnie od zmian organizacji wnętrza główny „lokator" kuch
ni pozostawał ten sam, była nim pani domu.

Należy podkreślić, że w latach sześćdziesiątych mebel kuchenny, 
mimo oficjalnego głoszenia prymatu estetyki wnętrza, pełnił przede 
wszystkim rolę służebną wobec zasady oszczędności. Teoretycy doszli 
bowiem do wniosku, że gdy w kuchni umieści się meble wbudowane, 
jej powierzchnia może wynosić nie więcej niż 4,5 m kw.

Racjonalizacji miało ulec także urządzenie pozostałej części miesz
kania. Oznaczało to przede wszystkim rezygnację z jadalni:

Coraz mniej kobiet organizuje przyjęcia w domu.[...] Niepotrzebne więc są 
i dawne meble. Przede wszystkim zaś okrągły, rozsuwany stół na środku pokoju, 
a następnie żyrandol98.

Pod nazwą „jadalnia" kryje się najprawdopodobniej „izba czysta", 
czyli pokój określany mianem „salonu" lub „pokoju gościnnego", 
rzadko używany na co dzień, co dodatkowo pomniejszało przestrzeń

96 APK, OKZZ, Referat kobiecy, Biuletyn..., s. 7.
97 Tamże, s. 6 -7.
98 Tamże, s. 5.
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mieszkania. Należało także pozbyć się mebli „do niczego": stolicz
ków, podstawek do kwiatów, ramek, obrazków bez wartości artysty
cznej, które przechowuje się zwykle „tylko jako pamiątki, wspom
nienia".

Miejsce dużych, preferowanych przez kupujących, wolno stoją
cych mebli miały zająć sprzęty odpowiadające pokojowi wielkości 
13-18 m kw.: „szafy wielofunkcyjne", czyli meblościanki (projekto
wane od 1957 r.), rozkładane kanapy, czyli wersalki, rozkładane fotele 
czyli „amerykanki". Wśród materiałów nadal dominowała lamino
wana płyta wiórowa i sklejka. Drewno sosnowe wykorzystywano do 
budowy elementów drugoplanowych, jak stojaki, lustra itp. Ze wzglę
dów estetycznych na ścianach polecano zawieszanie chroniących far
bę mat słomianych, ze względów higienicznych zaś w kuchni i poko
jach dziecięcych (jeśli takie istniały) -  stosowanie materiałów sztucz
nych: orlonu, nylonu i perkalu99.

Zalecenia te nie spotkały się z szerszym oddźwiękiem, tym bar
dziej że przemysł meblarski, kierując się gustami klientów, nie ogra
niczył produkcji do wspomnianych mebli „nowoczesnych". Gusty 
mieszkańców osiedli krakowskich nie różniły się zaś zasadniczo 
od mieszkańców innych polskich osiedli. Na podstawie badań so
cjologicznych, przeprowadzonych w połowie lat siedemdziesiątych 

• wśród mieszkańców osiedla Wielkiego Października w Poznaniu, 
osiedla Tysiąclecia w Krakowie i Osiedla Piastowskiego w Lublinie, 
Anna Górska doszła do wniosku, że wpływ na użytkowanie i urzą
dzanie wnętrz w budynkach wielorodzinnych zależy przede wszyst
kim od pochodzenia społecznego, nie*zaś geograficznego miejsca za
mieszkania.

Większość, bo 70 proc. rodzin, mimo niewygody wynikającej z roz
miarów kuchni (średnio ok. 7 m kw.) i jej kształtu (długi, wąski 
prostokąt), decydowała się na umieszczenie w ciągu komunikacyj
nym stołu, przy którym jadano w dni powszednie. W ten sposób 
łączono w całość spożywanie posiłku z procesem jego przygotowania. 
Spowodowane to było -  tak w wypadku rodzin robotniczych, jak 
i chłopskich, które przede wszystkim tak wykorzystywały kuchnię -  
tradycyjnym traktowaniem jedzenia jako czynności o charakterze in
tymnym, która nie wymaga celebracji (np. specjalnych naczyń czy 
pomieszczeń). Jadanie w kuchni ułatwiało także pani domu podawa-

99 Por. M. Puchała, Meble współczesne, Warszawa 1964.
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nie posiłku. W kuchni ponadto kobieta nadal prasowała i szyła na 
maszynie na potrzeby rodziny.

Funkcje prestiżowe pokoju dziennego („czystego") powodowały, że 
rezygnowano z jadania w nim (wyjątek stanowiły rodziny inteligenc
kie lub mające starsze dzieci, czyli około 18 proc. respondentów)100- 
Wzorce kulturowe wykorzystania przestrzeni były więc bardzo silne. 
Pewne odejście od nich, wynikające prawdopodobnie z wyobrażeń na 
temat obyczajowości miejskiej oraz z życia w anonimowej społecz
ności, stanowił jednak stosunek do przyjmowania gości w kuchni.
W żadnym wypadku nie wypadało tego robić ze względu na szacunek 
należny gościom.

Jedynym wyróżnikiem mieszkań nowohuckich w porównaniu 
z innymi badanymi mieszkaniami było bardzo często spotykane cał
kowite wyodrębnienie sfery reprezentacyjnej, czyli pokoju, w którym 
nikt na co dzień nie sypia i do którego dzieci nie mają wstępu. Był 
on zwykle umeblowany ciemnymi meblami z połyskiem, na które 
składały się kredens, serwantka na kryształy, porcelanę, szkło i licz- • 
ne ozdobne drobiazgi oraz wersalka. Było to więc swoiste połącze
nie „białej" izby chłopskiej, jeżeli chodzi o użytkowanie, z salonem 
mieszczańskim, jeżeli chodzi o wyposażenie101.

Powszechność utrzymania podziału przestrzeni mieszkania na 
codzienną i odświętną, „brudną" i „czystą", poniekąd także publiczną 
i prywatną, zauważył również Jerzy Sulimski podczas badań wśród 
mieszkańców osiedla Bieńczyce na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych:

Bardzo małe powierzchnie kuchen nie pozwalają na koncentrację wielu 
czynności życiowych w tej części mieszkania, chociaż sporo urządzeń kuchen
nych, zamontowanych na stałe przed oddaniem mieszkania do użytku, było 
z miejsca przebudowywanych i przestawianych w celu wygospodarowania 
przestrzeni dla utworzenia kąta do spożywania posiłków. Należy tu bowiem 
zaznaczyć, że prawie wszystkie rodziny w osiedlu prowadziły pełne gospodarstwo 
domowe, nawet w wypadku pracy zawodowej obojga małżonków10 .

Korzystanie ze stołówek przez dorosłych członków rodzin było 
zjawiskiem wyjątkowym.

100 A. Górska, Typowe sposoby użytkowania kuchni i pokoju dziennego, [w:] Miesz
kanie -  anahza socjologiczna..., s. 134-141.

101 Tamże, s. 141-147.
'  J. Sulimski, Kraków w procesie..., s. 211, wyróżnienie -  B.K.
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Badania te potwierdzają także, że zasady rządzące wyposażeniem 
wnętrz nowych mieszkań w tym okresie były wręcz odwrotne w sto
sunku do zaleceń. Otóż większość młodych małżeństw, które zawarły 
ślub w połowie lat sześćdziesiątych i zamieszkały wówczas w Bień- 
czycach, wymieniła w ciągu kilku lat całe umeblowanie. Młodzi lu
dzie zwykle zaczynali „od funkcjonalnych w małych wnętrzach no
woczesnych mebli segmentowych", a kończyli na tradycyjnych cięż
kich kompletach „na wysoki połysk typu kalwaryjskiego, z podwój
nymi łożami małżeńskimi, trzydrzwiowymi szafami, kredensami, 
okrągłymi stołami, toaletkami itp."103. Nawet w najmniejszych jed
nopokojowych mieszkaniach nowohuckich (wielkości ok. 20 m kw.) 
ideałem wyposażenia były przykładowo: dwa wielkie zasłane łóżka, 
okrągły stół, toaletka, szafa trzydrzwiowa i kredens. Meble wbu
dowane nie były mile widziane, a posiadanie tapczanu przynosiło 
mieszkańcom wstyd104.

Młode małżeństwa kupowały w państwowych sklepach (rzadko 
na zamówienie) kompaktowe zestawy: „sypialkę", czyli dwa łóżka, 
szafę ubraniową, dwie szafki nocne, toaletkę, okrągły stół i dwa krze
sła. Następnie urządzano drugi pokój, zdobywając stół składany pro
stokątny, cztery lub sześć krzeseł. Wreszcie kredens, stolik z radiem 
i TV. Co istotne, tylko sporadycznie sprzęty przywożono z rodzinnej 
wsi.

Do wyposażenia wnętrza przywiązywano więc ogromną wagę. Był 
to zabieg pozwalający oswoić i sprywatyzować typową (czyli „nie in
tymną") przestrzeń. Służyły temu meble, ale także serwety własnej 
produkcji, rozmaite drobiazgi, zdjęcia członków rodziny, wreszcie re
produkcje o rozmaitej tematyce, przede wszystkim religijnej105. Sta
rano się stworzyć „własny m ikroklim at", przemalowując ściany 
„w kolorze urzędowym" (zwykle żółtym lub różowym) na kolory bar
dziej jaskrawe lub w rozmaite desenie z rolki106.

Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych, znacznie ograniczył możliwości wyboru. Wypo
sażenie wnętrza stało się więc całkowicie funkcją dostępności rynko
wej określonych sprzętów.

103 Tamże, s. 215.
104 J. Trammer, Warunki mieszkaniowe w mieszkaniach najmniejszych, [w:] Zalud

nienie i użytkowanie mieszkań w nowych osiedlach, „Prace IBM", z. 3, s. 185-186.
10:5 R. Siemieńska, Nowe życie..., s. 271-273.
106 Tamże, s. 275-277.
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Propagowaniu życia kolektywnego, a także zdrowego trybu życia, 
służyć miały, zajmujące często znaczącą przestrzeń mieszkalną bu
dynku, strychy i pralnie. Próba „wyprowadzenia" z mieszkania w sfe
rę publiczną związanych z tymi pomieszczeniami prac domowych 
okazała się jednak walką z wiatrakami. Problem ten trafił nawet na 
łamy prasy, dziennikarz „Echa Krakowa" zainteresował się bowiem 
„wątpliwą dekoracją" osiedli nowohuckich:

Jednokolorowe i kraciaste koszule męskie, jaskrawo kraciaste podomki, białe 
prześcieradła, kremowe ręczniki oraz cały bogaty i różnorodny „asortyment" 
bielizny zobaczyć można rozwieszony na sznurach i powiewający na wietrze 
wśród zieleńców osiedlowych lub w oknach. W ten sposób suszy się w Nowej 
Hucie bieliznę i tzw. kolory. Czy podobna „wątpliwej piękności dekoracja" no
woczesnego miasta jest rzeczą nieuniknioną?10

Artykuł ten doczekał się odpowiedzi ze strony Dzielnicowej Rady 
Narodowej, która tłumaczyła tego typu zwyczaje mieszkańców przede 
wszystkim przyzwyczajeniami ludności napływowej o „różnych po
glądach na estetykę, których wywieszenie w oknie lub na balkonie 
tzw. betów do przewietrzenia nie razi i którzy czyn taki uważają za 
rzecz naturalną".

Z drugiej strony przyznawano, że jest to także efektem braku 
zaufania do „kolektywnych" pralni i suszarni lub po prostu braku 
urządzeń w tych pomieszczeniach. Prezydium DRN przedstawiło 
plan walki z nieodpowiednimi obyczajami za pomocą regulaminu, 
który określił godziny trzepania rzeczy, zakazał suszenia bielizny 
i pościeli na wolnym powietrzu, wprowadzał stosowne kary i zobo
wiązywał do przeprowadzenia akcji uświadamiającej. Jedynym prak
tycznym zabiegiem przewidzianym przez prezydium było wprowa
dzenie zamków we wspólnych drzwiach pomieszczeń108.

W praktyce załatwienie tego typu spraw powierzano zwykle ko
mitetom blokowym. Niestety dokumentacja archiwalna nie informu
je o konkretnych skutkach ich działań, a jedynie zaleceniach doty
czących na przykład ograniczenia działalności tzw. radiowyjców (czyli 
osób słuchających radia przy otwartym oknie lub stawiających od-

107 APK, DRN Nowa Huta 703/10, Skargi i zażalenia, artykuł prasowy Wątpliwa 
dekoracja, „Echo Krakowa" 31 maja 1955.

1 DR Tamże, odpowiedź na artykuł Wątpliwa dekoracja (1 lipca 1955).
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biornik za oknem na parapecie)109, organizacji zbiórki złomu110 oraz 
czynów społecznych. Były to więc specyficzne instytucje, które stwa
rzać miały pozory organu przedstawicielskiego środowiska mieszkań
ców danego osiedla, w gruncie rzeczy jednak w specyficznych warun
kach administrowania krajem oraz finansami mogły mieć tylko fasa
dowy charakter, głównie kontrolny. Były sterowane centralnie, według 
centralnych zasad.

Samozwańczy reformatorzy uważali jednak, że komitety blokowe 
to za mało i należałoby ten centralizm udoskonalić. Otóż według 
bardzo oficjalnej i fachowej propozycji jednego z pracowników nau
kowych, który swoje propozycje reformy systemu samorządowego 
przedstawił obszernie w 1971 r. w liście do Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, należało bezwzględnie stworzyć jeszcze jeden organ pod nazwą 
komitetu domowego. Komitety te, które miały powstać w domach 
obejmujących przynajmniej pięć samodzielnych mieszkań („gdy brak 
takiej liczby, łączy się budynki"), powinny być:

[...] zasadniczo obowiązkowe, jako pomoc dla komitetów blokowych [...] 
wypełniają ich zlecenia i za ich pośrednictwem zwracają się do władz [...] zwołują 
zebrania wszystkich mieszkańców domu, uchwały podejmują jawnie, zwykłą 
większością głosów111.

Propozycja ta, która mówiła także, że w skład takiego komitetu 
powinno wchodzić od trzech do pięciu osób wybieralnych spośród 
mieszkańców, uprawnionych do głosowania według ordynacji wybor
czej do sejmu i rad narodowych, jest znakomitym przykładem zach
wiania równowagi między tym, co powinny regulować stosunki są
siedzkie pozostające na pograniczu życia prywatnego i publicznego. 
Szczęśliwie władze nie potraktowały jej poważnie, chociaż trudno 
powiedzieć, czy nie byłoby inaczej , gdyby propozycja ta pojawiła się 
piętnaście lat wcześniej.

109 APK, DRN Nowa Huta 703/12, Skargi i zażalenia, pismo z 13 października 1956.
110 APK, DRN Nowa Huta, wezwanie: „Tydzień społecznej zbiórki złomu" (wrzesień 

1953).
111 KW PZPR Wydz. Organ. 548, Skargi i wnioski (1971).





Zakończenie

Jedną z przyczyn podjęcia pracy nad niniejszym tematem było 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o realną skuteczność oddzia
ływania systemu komunistycznego na mentalność społeczeństwa, 
która była funkcją jakości i zakresu działań systemu oraz podatności 
społeczeństwa na jego naciski. W związku z tym interesował mnie 
stopień kontroli życia prywatnego, która była ściśle związana z tym 
procesem i miała także cel praktyczny, tzn. sterowanie wyborami 
społeczeństwa, w tym wyborami politycznymi. Odpowiedzi na to 
pytanie nie ułatwia fakt, że podział w państwach komunistycznych 
nie był prostą zależnością władza -  społeczeństwo. Zostało to już 
dowiedzione w pracach poświęconych problematyce totalitaryzmu 
w krajach bloku wschodniego oraz ZSRR i w dużym stopniu potwier
dzają to zgromadzone przeze mnie materiały. Dowodzą one, że kon
trola życia prywatnego dotyczyła w dużym stopniu życia prywatnego 
jednostek uprzywilejowanych: członków partii, organizacji itp.

Jeżeli przyjmiemy, że oddziaływanie na życie prywatne może prze
biegać przez:

-  kontrolę osoby i rejestrację jej prywatnych poczynań oraz dzięki 
tym informacjom sterowanie jej rozwojem,

-  kontrolę „poziomą" przez instytucje, z którymi jednostka ma 
kontakt na poszczególnych etapach swojego życia,

-  kreowanie i propagowanie modeli życia w sferze prywatnej,
należy stwierdzić, że w wypadku Krakowa mieliśmy do czynienia

z drugim i trzecim sposobem wpływania, przy czym żaden nie był 
skutecznie i konsekwentnie wprowadzany w życie.

Oddziaływanie „poziome" utrudniał przede wszystkim fakt, że 
kontakty z instytucjami, które by jednostkę kontrolowały, nie były 
obowiązkowe, lecz dobrowolne, oddziaływanie propagandowe zaś by
ło wyraziste jedynie w okresie stalinowskim. Wskutek tego działania 
celowe miały charakter powierzchowny.

Większe efekty w tej dziedzinie przynosiły przemiany w skali ma- 
krospołecznej oraz polityka „ograniczania alternatywy", która mogła 
wpływać w pewnej mierze na ujednolicenie niektórych zachowań 
w interesującej nas sferze życia, chociaż w Krakowie, gdzie trwałość

ś
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obyczajowości poszczególnych grup społecznych była bardzo silna, 
jest to zauważalne w dosyć małym stopniu. Najbardziej wyraźnie 
widać wpływ procesów makrospołecznych na przykładzie życia co
dziennego najmłodszych mieszkańców miasta. W tym wypadku zmia
ny były w dużej mierze wynikiem dominacji zabudowy mieszkalnej 
w duchu Karty Ateńskiej, rozbudowy dużych szkół rozbijających na
turalne środowisko sąsiedzkie, a co za tym idzie braku przywiązania do 
miejsca jako pewnego mikroświata gwarantującego bezpieczeństwo.

W PRL uniknięto ingerencji w życie prywatne na miarę ZSRR czy 
skrajnie totalitarnej na wzór chiński Albanii. Nikomu raczej nie 
przyszłoby do głowy nadać dziecku imię na przykład Marenglen (skrót 
od Marks, Engels, Lenin), Proleter1 czy Kim (rosyjski skrót nazwy 
organizacji skupiającej młodych komunistów) lub Vladlen. W ZSRR 
kilkoro szczęśliwców płci żeńskiej „ochrzczono" nawet mianem Sta- 
linki2. Nie mogło także dojść do popularyzacji tzw. wolnych m ał
żeństw i potępienia rodziny jako przestarzałej instytucji patriarchal- 
nej i burżuazyjnej, jak miało to miejsce w ZSRR w latach dwudzie
stych. Należy pamiętać, że komunizm dotarł do powojennej Polski 
w wersji stalinowskiej. Stalinizm zaś oznaczał pronatalizm podpo
rządkowany oczywiście celom publicznym. W 1945 r. prawie nie pa
miętano wprowadzanych w ZSRR tuż po rewolucji 1917 ustaw, które 
radykalnie zmieniły pozycję kobiety w społeczeństwie (m.in. przez 
równe prawa, ułatwienie rozwodów, legalizację aborcji, rozbudowę 
opieki społecznej nad matką i dzieckiem), oraz dyskursu o kobiecej 
seksualności. Młodzi entuzjaści twierdzili, że dzieci powinny być 
wychowywane w domach dziecka, a bycie kurą domową przynosiło 
kobiecie wstyd. Jednocześnie wielu historyków dowodzi dziś, że opi
nie o radykalizmie lat porewolucyjnych są przesadzone. Zaintereso
wanie w ZSRR na przykład wspólnotowym wychowaniem dzieci nig
dy nie osiągnęło poziomu kibucu izraelskiego (trzydzieści lat później). 
Do aborcji nigdy nie zachęcano, wręcz przeciwnie, w późnych latach 
dwudziestych trwała wręcz kampania przeciwko aborcji, przypadko
wym rozwodom i rozwiązłości. Porewolucyjny radykalizm skończył 
się wraz z objęciem przywództwa przez Stalina, który rozwiązał ra
dykalne organizacje kobiece, a w 1936 r. wprowadził zakaz aborcji.

1 T. Czekalski, Albania, Warszawa 2003, s. 172.
2 S. Fitzpatrick, Everyday Stalinizm. Ordinary Life in Extraordinary Times. Soviet 

Russia in the 1930s, Oxford 1999, s. 83-84.
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Rozwód uzyskać było dużo trudniej, nagradzano matki wielodzietne, 
oskarżano nieodpowiedzialnych ojców i mężów, nastąpił powrót do 
autorytetu rodziców w komsomole i szkole, co było odpowiedzią na 
problemy populacyjne i spadającą liczbę urodzeń. Niektórzy, szcze
gólnie młodzi, działacze uważali to za odwrót od wartości rewo
lucyjnych3.

Zmiany granic

Mimo faktycznej nieobecności pojęcia „życie prywatne" w języku 
mieszkańców Krakowa, w społeczności miasta lat 1945-1989  obser
wować możemy bardzo silne przetasowania w obrębie granic życie 
prywatne -  życie publiczne w badanych sferach życia codziennego.

Przypadek krakowski pokazuje, że ogromny wpływ na życie pry
watne człowieka PRL pragnęły mieć rozmaite instytucje państwowe 
i organizacje, co najbardziej wyraziste było w ciągu pięciu lat sta
linizmu (na której to epoce koncentruje się większość badań histo
ryków PRL). Stosunkowo najłatwiej było oddziaływać na najmłod
szych krakowian. Wpływ bezpośredni lub pośredni życia publicznego 
na kształtowanie się małżeństwa był w porównaniu z próbami stero
wania dzieciństwem minimalny, co nie oznacza jednak braku tako
wych chęci. Do 1956 r., kiedy problem małżeństwa, życia seksual
nego i problemów z tym związanych pojawi się ponownie, wpisać 
można go w zasadzie w procesy szokowej laicyzacji przeprowadzanej 
w całym kraju, których tempo i przymusowość oraz kontekst poli
tyczny rodziły uzasadnioną niechęć. Kontrola doboru partnera i po
życia małżeńskiego czy seksualnego sprawdzała się w praktyce je
dynie w organizacjach ściśle sterowanych, czyli ZMP oraz partii, a ra
czej, jak można przypuszczać, wśród jej elit, w tym na przykład wśród 
przodowników pracy, gdzie dochodziło do sztucznego doboru małżon
ków w imię „czystości", tym razem „rasy politycznej", czyli wszędzie 
tam, gdzie chodziło o propagandowo dobry przykład.

Trwałość obyczajowości rządzącej życiem prywatnym krakowian 
powodowała, że działalność na przykład odrodzonego Towarzystwa 
Świadomego Macierzyństwa w gruncie rzeczy nie przynosiła więk
szych efektów. Pożycie seksualne pozostawało tabu, o którym nie 
rozmawia się z osobami postronnymi. Pośrednim na to dowodem jest

3 Tamże, s. 142-144.
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także stosunek do wychowania seksualnego w szkole, któremu prze
ciwstawiali się nie tylko nauczyciele, ale także elity partyjne. Jedynym 
sukcesem, i to sporym zresztą, była popularyzacja szkoły rodzenia 
przez dr Beaupre oraz upowszechnienie antykoncepcji między innymi 
w środowisku studenckim.

Bardzo wyraziste i naturalne zmiany towarzyszyły obszarowi 
określonemu jako czas wolny, a zwłaszcza życiu towarzyskiemu, któ
re w Krakowie przejmowało zadania życia publicznego, forum wy
miany myśli itp. W pewnych środowiskach, szczególnie silnie zinte
growanych, zmiany te były tak głębokie, że obawa przed areszto
waniem, odebraniem mieszkania czy utratą pracy równoważona była 
w pewien sposób przez poczucie bezpieczeństwa, jakie dawał dom 
oraz zdefiniowana w części wstępnej „grupa intymna". Można po
wiedzieć, że po kilku latach wolności na kilka kolejnych lat wróciła 
sytuacja przypominająca czasy okupacji. Pod tym względem Kraków 
bardzo się różnił od Warszawy, której dotyczą badania Hanny Świdy- 
Ziemby na temat stalinizmu. „Wycofanie się" powodowało, że -  jak 
to określał jeden z pamiętnikarzy -  okres stalinizmu w Krakowie 
mógł być jednym z najpiękniejszych okresów życia prywatnego, bo 
gwarantował możliwość zacieśnienia związków z przyjaciółmi. Wyco
fanie się z życia publicznego nie zawsze było więc katastrofą. W Kra
kowie, zepchniętym na margines życia politycznego, życie publiczne 
nie wydawało się istotne. Nie budziły emocji (przynajmniej nie zna
lazłam tego śladów) zmiany pierwszych sekretarzy Komitetu Wo- 
jewódzkiego PZPR i karuzele stanowisk. Zycie polityczne Krakowa 
wraz z jego marginalizacją i ubezwłasnowolnieniem w dużym stop
niu traciło atrakcyjność dla rasowych polityków (kierów) krakow
skich. Niemały wpływ na ten fakt miały korzenie władz krakowskich, 
przywiezionych do miasta w 1945 r. „w teczce".

Oczywiście miało to, jak dowiedliśmy, niemały wpływ na życie 
prywatne rodziny, która czasami siłą rzeczy schodziła na plan dalszy 
w ramach „rozszerzonego" życia prywatnego, „skażonego" tym, co 
było dotąd „publiczne". Nie można przyjąć, że proces odwrócenia się 
jednostki od oficjalnego życia publicznego był automatycznie zwią
zany z dbałością o osobiste życie prywatne, czyli rodzinę. Przeno
szenie do domu życia publicznego osiągnęło skrajną postać w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych i czasach rodzenia się „Solidarności", 
kiedy to skutki „przemieszania prywatnego i publicznego" ponosiła 
często rodzina.
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Całkowita zmiana, jeżeli chodzi o stosunek do tego, co współcześ
nie publiczne (tzn. związane z oficjalną ideologią państwową), na
stąpiła w sferze domowej. Życie publiczne było tradycyjnie obecne 
w domach krakowskich w postaci przede wszystkim symbolu, ale
gorii historycznej. Po wojnie mieszkanie staje się „czyste" pod tym 
względem (z wyjątkiem symbolu religijnego) lub też jest miejscem 
pielęgnacji symbolu związanego z życiem publicznym nieobecnym, 
przeszłym, „pamiętanym", nierealnym, funkcjonującym w świado
mości, już bardziej prywatnym niż publicznym. Specyfiką polskiej 
„rewolucji" społecznej było to, że jej symbolika nigdy, jak to miało 
na przykład miejsce w wypadku symboliki rewolucji francuskiej, nie 
zdołała wedrzeć się do przestrzeni prywatnej. Nie została „oswojona" 
w przestrzeni intymnej. Nie zdołała przedostać się do sfer prywat
nych. Nawet w wypadku osławionej Nowej Huty budynki mieszkalne 
nie miały wyraźnej ornamentyki „rewolucyjnej". Pomnik Lenina stał 
niejako „osobno", wydzielony.

Jedyną informację o obecności takiej symboliki znalazłam w roz
liczeniowym (w zamierzeniach autora) reportażu z cyklu „nowohuc
kiego" Stanisława Harasimiuka. W nadzwyczaj skromnie urządzo
nym i schludnym mieszkaniu na osiedlu willowym 25/1 autor re
portażu rozmawiał z jednym z pionierów budowy kombinatu o na
zwisku Słysz:

Na kredensie jedyny w pokoju przedmiot artystyczny: miniaturowe popiersie 
Lenina na smukłym obelisku z dobrej imitacji hebanu4.

Znaki zapytania

W Boże Narodzenie 1974 r. w Krakowie funkcjonariusze milicji 
aresztowali 29-letniego mieszkańca Stradomia, który od czterech lat 
znęcał się fizycznie i moralnie nad swoją żoną, w wyniku czego dwu
krotnie doznała ona ciężkiego uszkodzenia ciała. Tego samego dnia 
krakowianin spędzający u rodziny święta wyniósł z domu gospodarzy 
cenne pamiątki i obrazy.

Mniej więcej tydzień przed świętami, podobnie jak to miało m iej
sce w październiku tego samego roku, w pojemniku na śmieci, tym 
razem przy ulicy Kona, znaleziono żywego noworodka.

4 S. Harasimiuk, Warianty, Warszawa 1971, s. 32.

221

ś



Niemal codziennie w milicyjnych biuletynach skrupulatnie odno
towywano zaginięcia mieszkańców miasta, równie często odnalezie
nie i aresztowanie mężczyzn, którzy znikali, aby ukryć się i tym 
samym uniknąć płacenia alimentów

W nocy tuż przed Bożym Narodzeniem aresztowano innego miesz
kańca, który od 1971 r. w swym mieszkaniu dopuszczał się czynów lu
bieżnych wobec nieletnich. Sądząc z dokumentów, nie było trudno 
natknąć się o tej porze roku, gdy szybko zapada zmierzch, na gwał
cicieli, szczególnie w okolicach Śródmieścia, Podgórza i w Nowej Hucie.

W Krakowie w listopadzie 1974 r. pięć osób popełniło samobój
stwo, przyczyny to nieuleczalne choroby (np. groźba utraty wzroku 
lub rak), głęboka depresja i alkoholizm5. Przykładowo w samym 
1969 r. samobójstwo w Krakowie usiłowało popełnić 215 dziewcząt 
i 227 chłopców w wieku od 10 do 24 lat (głównie między 15 a 19 
rokiem życia), a najczęstszą przyczyną takiego kroku były nieporo
zumienia z najbliższą rodziną6.

Tak wygląda drobny fragment historii życia prywatnego w Krako
wie odczytanej z kart biuletynów dziennych krakowskiej milicji oby
watelskiej. To również historia stosunków rodzinnych, dzieciństwa 
czy domu, lecz takiej historii w mojej pracy bark. Fakt ten wynika 
przede wszystkim ze specyfiki źródeł, które służyły jako baza niniej
szej pracy. Zdaję sobie sprawę z faktu, że takie ograniczenie nie przy
niosło korzyści pracy, ale świadomie zdecydowałam się odłożyć źródła 
sądowe i milicyjne ze względu na ich obszerność (setki zeszytów), 
a także problemy związane z utajnieniem (sprawy sądowe). Mogą one 
stanowić cenne źródło kolejnej pracy (do tego typu źródeł należą także 
moim zdaniem bardzo często, czasami bezkrytycznie, wykorzysty
wane dokumenty o charakterze „notatki o sytuacji" w Nowej Hucie, 
hotelu robotniczym itp.). Przykładowe biuletyny dzienne MO, któ
rych dwa roczniki znajdują się w archiwum państwowym w Krakowie 
i z których pochodzą przytoczone dane, są znakomitym źródłem, 
które pozwoliłoby ustalić wiarygodne dane statystyczne na temat 
„ciemnej strony" życia w Krakowie i przynajmniej uchylić zasłonę, 
za którą kryją się „sekrety życia prywatnego".

5 Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie, 
Biuletyny Dzienne KW MO, t. 5, 1974.

6 T. Kostrzewa, K. Mijał, T. Pańków, Z. Płużek, Z. Wilk, Próby samobójcze w ś r ó d  

dzieci i młodzieży Krakowa, „Zdrowie Psychiczne" 1972, nr 3, s. 73 - 76.



Zdaję sobie sprawę z tego, że prawda o życiu prywatnym leży 
gdzieś pośrodku między odtworzonym przeze mnie obrazem a czarną 
wizją rzeczywistości, jaką przynoszą akta o charakterze na przykład 
sądowym. Leży ona gdzieś między prywatnością „wstydliwą" i, pa
radoksalnie, prywatnością „publiczną".

Jest to jedna z wielu wątpliwości, które pojawiły się podczas ana
lizy źródeł i konstruowania tej pracy. W związku z nią powstawały 
także inne pytania, które mogłyby stanowić punkt wyjścia do po
głębionych badań. Bardzo interesujące i wypełniające niewątpliwie 
wiele luk informacyjnych w tej pracy wydają się badania typu case 
studies (także komparatystyczne w skali Polski czy innych państw 
Europy Środkowo-Wschodniej), dotyczące określonych grup społecz
nych, na przykład elit partyjnych, środowisk opozycyjnych czy stu
denckich, które wytworzyły własny, rzec można, styl życia. W pierw
szym przypadku przydatne mogłyby okazać się badania materiałów 
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, chociaż podczas lektury 
tych źródeł zalecana jest daleko idąca ostrożność. Formułowane 
w nich zarzuty pod adresem członków partii, dotyczące ich życia 
prywatnego, jak na przykład alkoholizm, były w pewnych okresach 
wyjątkowo wygodne, gdy „niewygodny" stawał się ich adresat. Trudno 
również na tej podstawie wyciągać wnioski natury ogólnej o maso
wości danego zjawiska.

Równie istotnym dla problemu będzie w przyszłości badanie na 
większą skalę obecności religii w życiu prywatnym człowieka PRL 
oraz procesów laicyzacji, z których pełną i wiarygodną analizą nie 
spotkałam się do tej pory.

Rozszerzanie się, jak zaznaczyłam, granic życia prywatnego świad
czące o jego sile miało także swoje negatywne konsekwencje, z któ
rych najbardziej wyrazistą jest korupcja. Oczywiście nie było to pro
stym skutkiem tego zjawiska, ale miało niewątpliwy z nim związek. 
Jaki? Odpowiedź na to pytanie mogą dać badania funkcjonowania 
pogranicza życia prywatnego -  publicznego w sferze ekonomii doby 
PRL.

Wreszcie dokładnego zbadania wymaga obszar dotyczący wpływu 
kultury masowej, na przykład filmu, prasy czy telewizji, na obyczajo
wość w Polsce.

Bardzo ważne dla badań życia prywatnego i codziennego ostatnich 
pięćdziesięciu lat w Polsce jest gromadzenie na większą skalę mate
riałów o charakterze wspomnieniowym, korespondencji oraz foto
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grafii pozostających w rękach prywatnych. Archiwa dysponują bo
wiem minimalną liczbą takich źródeł (do części, ze względu na ich 
utajnienie, dostęp będzie możliwy, podobnie jak w wypadku wielu 
rękopisów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej, na przykład 
za dwadzieścia lat). Równie potrzebne byłoby stworzenie programu 
gromadzenia źródeł mówionych o epoce PRL według jasnych i jedno
litych kryteriów.
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