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WStęp

„Ojciec Bogusia to nie był mój mąż. I ja nie uważam tego za grzech – zwie-
rzała się Irena, główna bohaterka Kobiety samotnej w reżyserii Agnieszki 
Holland – […] rzuciłam [go] w 6 miesiącu ciąży, bo mnie pobił. A przedtem 
mój ojciec pił i bił nas. Mnie najwięcej. Bo byłam najsłabsza. Siostry się 
jakoś broniły. Potem zabił się po pijanemu na motorze”1.

Film uznanej reżyserki wyprodukowany późną  wiosną 1981 roku, 
w apogeum karnawału Solidarności, uchodzi na najczarniejszy, najbar-
dziej pesymistyczny filmowy obraz polskiego społeczeństwa tego czasu. 
Przeleżał na cenzorskiej półce 7 lat, chociaż reżyserka miała nadzieję, że 
widzowie zobaczą go na ekranach w 1982 roku. Nie miał on wymiaru filmu 
dokumentalnego. Tragiczna historia wrocławskiej listonoszki Ireny nie 
miała swojego pierwowzoru w reportażach interwencyjnych czy histo-
riach non-fiction rodem z radia i telewizji. Nagromadzenie nieszczęścia, 
ludzkiej nieżyczliwości, zła i społecznej niesprawiedliwości wydaje się zbyt 
wielkie jak na życie jednej osoby. Paradoksem jest, że pomimo stałej pracy 
listonoszki w dużym mieście z „dobrym rejonem”2 Irena żyje w skrajnym 

1 Kobieta samotna, reż. Agnieszka Holland, 1981, w głównych rolach: Maria Chwalibóg, 
Bogusław Linda, film po raz pierwszy wyświetlono w Polsce w 1987 roku (wersja 

„integralna” – emisja 1999). Film Holland podzielił los wielu innych znanych produkcji, 
takich jak Przypadek w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego (produkcja 1981, premiera 
1987) czy Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego (produkcja 1982, premiera 1989), zob.: 
A. Misiak, Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i de-
mokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków 2006, s. 311–312.

2 „Dobry rejon” pocztowy oznaczał dla listonoszki licznych odbiorców emerytur 
i rent, którzy odwdzięczali się urzędniczce za terminowe dostarczanie należnych 
im uposażeń drobnymi napiwkami.
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ubóstwie, którego symbolem jest pozbawione śladów komfortu i intym-
ności mieszkanie w przybudówce przy torach kolejowych, bez łazienki 
i wody, z dala od miasta. Niskie zarobki i brak kontaktów nie pozwalają jej 
wieść spokojnego życia. Z trudem wiąże koniec z końcem.

Większość interpretacji łączy wymowę Kobiety samotnej z krytyką po-
stępującej demoralizacji polskiego społeczeństwa, egoizmu i zaniku po-
staw obywatelskich. Odkąd jednak wiele lat temu zobaczyłam ten film 
po raz pierwszy, nurtowało mnie pytanie o to, na ile czarna wizja bezdusz-
nej kontroli społecznej była metaforą rozpadu, a na ile odzwierciedlała 
realia życia wspólnotowego w powojennej Polsce. Czy możemy dosłownie 
odczytywać zdanie, które w jednej z kluczowych scen filmu wypowiada 
związany z Ireną niepełnosprawny Jacek: „Tutaj ludzie są jacyś tacy… Jak 
ktoś jest inny, to od razu wyśmiewają”? 

Książka jest owocem poszukiwań odpowiedzi na pytanie o społeczny 
odbiór losów obywateli PRL, które odbiegały od rozpowszechnionego i ak-
ceptowanego wzorca, a tym samym – o siłę norm społecznych, konwencji 
i zwyczajów w rzeczywistości określanej ramami politycznej dyktatury. 

Zdając sobie sprawę z tego, że system kontroli społecznej w każdej 
wspólnocie jest mozaiką różnych, nie zawsze uporządkowanych relacji 
i napięć, gdzie skodyfikowane i nieformalne normy jednocześnie na siebie 
oddziałują, zdecydowałam się wykorzystać jeden z jej elementów składo-
wych – tabu, jako przykład nieformalnego narzędzia wyodrębnienia tego, 
co społecznie nieakceptowane. Jako przestrzeń obserwacji funkcjonowa-
nia tabu w PRL wybrałam rodzinę, pozostającą kluczową, podstawową 
wspólnotą życia społecznego i niezmiennym punktem odniesienia dla 
większości Polaków i Polek tego czasu. 

Chociaż zdecydowałam się przyjrzeć rodzinie ze szczególnej perspektywy 
tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się jej marginesem, staram się poruszać 
w ramach, moim zdaniem, istotnego dla historyka PRL pytania o skutki 
transformacji rodziny w dobie socjalistycznej industrializacji, urbanizacji 
i przyśpieszonego rozwoju społeczeństwa masowego. Do podjęcia tematyki 
tabu i rodziny skłoniła mnie także ciekawość odrębności lub typowości 
zmian, którym podlegała polska rodzina, i sił, które oddziaływały na nią 
w czasie, gdy zachodnioeuropejska wspólnota rodzinna doświadczała wiel-
kiej rewolucji, zrywając z dominacją klasycznego modelu pełnej rodziny 
w centrum z małżeństwem zawieranym na całe życie. Istotny kontekst 
analizy tworzą także zagadnienia kulturowej obcości/swojskości dyktatury 
i ściśle z tym związany problem socjalistycznej modernizacji.
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Rodzina w powojennej Europie Środkowo-Wschodniej 
w historiografii: szkic do obrazu

Mimo że historia rodziny i prywatności jest dziś jednym z ważnych wątków 
badań nad historią społeczną komunizmu w Europie Środkowo-Wschod-
niej, temat ten pozostaje nadal na marginesie zainteresowań polskiej hi-
storiografii3. Jest to o tyle zaskakujące, że Polska była jednym z tych krajów 
bloku wschodniego, w których badania socjologiczne i etnologiczne nad 
rodziną cieszyły się wielką popularnością, a ogromny pod względem liczby 
publikacji i przeprowadzonych badań terenowych dorobek tych dziedzin 
domaga się krytycznego odczytania i reinterpretacji. 

Pomimo stopniowego rozwoju badań nad rodziną w  powojennej 
Europie Środkowo-Wschodniej nie tworzą one jednego, spójnego pod 
względem metodologicznym nurtu, a klasyczne badania nad rodziną zako-
rzenione w historii struktur społecznych stanowią w tej grupie margines. 
Mimo to właśnie na tym gruncie w wydanej w 2013 roku Historii społecznej 
XX wieku Béla Tomka, uznany węgierski historyk społeczno-ekonomiczny, 
wprowadził rodzinę Europy Środkowej i Wschodniej do syntez historii 
Europy, skutecznie przełamując dotychczasowe zachodniocentryczne 
ujęcia tej problematyki4. Swoje porównawcze ujęcie składu i wielkości 
rodzin czy np. poziomu zatrudnienia kobiet opiera on na danych demo-
graficznych i statystycznych, a czynnikami decydującymi o transformacji 
nie są dla niego zmiany religijności i myśl filozoficzna czy pedagogiczna, 
ale przede wszystkim sytuacja ekonomiczna i prawna. Pomimo sporej 
dynamiki zmian obraz europejskiej rodziny XX wieku, który wyłania się 
z kart książki, wcale nie jest tak zróżnicowany pod względem geograficz-
nym, jak można by oczekiwać. Tomka pokazuje np. powszechność wzorca 
rodziny z dwojgiem dzieci w niemal całej powojennej Europie. Z drugiej 

3 Warto w tym miejscu dodać, że większość historyków daleka jest od podważania 
roli rodziny jako stosunkowo trwałego elementu pejzażu społeczno-kulturowego. 
Inaczej postrzegają rodzinę antropolodzy kulturowi, którzy coraz częściej pod-
kreślają wpisaną w jej dzieje zmienność oraz jej ideologiczną rolę, zob. szerzej: 
J. Fishburne Collier, M.Z. Rosaldo, S. Yanagisako, Czy rodzina istnieje? Nowe ujęcia 
antropologiczne [w:] Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna, 
red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007, s. 60–75.

4 B. Tomka, A social history of twentieth-century Europe, Routledge 2013. Niektórzy 
z krytyków, doceniając otwierające ujęcie Tomki, zarzucają mu marginalizację 
krajów Europy Południowo-Wschodniej.
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jednak strony można z łatwością dostrzec pewne cechy charakterystyczne 
rodziny środkowoeuropejskiej po II wojnie światowej, zresztą nie zawsze 
trwałe, a często wymuszone sytuacją polityczno-gospodarczą. Przykładem 
może być większa rodzina, składająca się z rodziców i zamężnych lub żo-
natych dzieci, która stanowiła pod koniec XX wieku – w odróżnieniu od 
zachodnich sąsiadów – znaczącą grupę, nawet 20% populacji. Z kolei o ile 
zatrudnienie kobiet w całej przedwojennej Europie było zbliżone, o tyle po 
II wojnie światowej rosło ono wyraźnie w Europie Środkowo-Wschodniej 
aż do połowy lat siedemdziesiątych. Polska, gdzie w 1974 roku odnoto-
wano, że pracę zawodową podejmowało 80% kobiet pomiędzy 25. a 50. 
rokiem życia, obok NRD, była liderem zatrudnienia kobiet w Europie. 
Było to związane m.in. z brakiem w naszym regionie tradycji zatrudnia-
nia pracowników na część etatu, co stanowiło z kolei normę w Wielkiej 
Brytanii czy Norwegii. Do spadku po systemie ekonomiczno-politycznym 
można także zaliczyć konstatację opartą na badaniach opinii publicznej 
z 1990 roku o znacząco większej roli wartości materialnych dla szczęścia 
rodzinnego na wschodzie Europy w porównaniu z cenioną na Zachodzie 
tolerancją i wzajemnym szacunkiem5.

Szczegółowe badania nad rodziną w Europie Środkowo-Wschodniej 
koncentrowały się jak dotąd przede wszystkim na przypadku Niemiec 
Wschodnich. Cieszą się one od lat ogromnym zainteresowaniem anglo-
amerykańskiej historiografii społeczno-kulturowej, a ponadto niemiecka 
historiografia może pochwalić się znakomitymi tradycjami rodzimych, 
oryginalnych badań nad życiem codziennym (Alltagsgeschichte), które 
wiążą się ze szczególną wrażliwością wobec doświadczenia codzienności 
zwykłych obywateli w warunkach dyktatury6. Jedna z najważniejszych 
monografii wschodnioniemieckiej rodziny, czyli Revenge of the Domestic, 
Women, the Family, and Communism in the German Democratic Republic 
autorstwa Amerykanki Donny Harsch, wypływa jednak z odmiennego 
nurtu badań, czyli – z historiografii poświęconej płci7. Warto zaznaczyć, 

5 Tamże, rozdział II: Family and houshold, s. 49–95.
6 A. Lüdtke, Introduction, [w:] The History of Everyday Life: Reconstructing Historical 

Experiences and Ways of Life, red. A. Lüdtke, Princeton 1995, s. 3–40.
7 D. Harsch, Revenge of the Domestic, Women, the Family, and Communism in the 

German Democratic Republic, Princeton 2007. Por. także J. Huinink, M. Wagner, 
Partnerschaft, Ehe und Familie in der DDR, [w:] Kollektiv und Eigensinn. Lebensverläufe 
in der DDR und danach, Berlin 1995, s. 145–188; A.F. Timm, The Politics of Fertility in 
Twentieth-Century Berlin, New York 2010; Guarding the Health of Worker Families 
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że rodzina nie jest oczywistym tematem z perspektywy historii kobiet 
i historii płci, co zauważył najwyraźniej Robert Moeller, historyk dzie-
jów społecznych Niemiec. W zbiorze studiów z 2007 roku, które stano-
wiły krytyczny namysł nad wpływem metodologii gender na niemiecką 
historio grafię8, pisał:

W zbiorze jedenastu studiów tematyka rodziny jest ostatnia, […] 
jakby po namyśle. […] Być może to ma sens. Być może dla histo-
ryków feministycznych tematyka rodziny to zagadnienie, które 
przychodzi i odchodzi9.

Jest to dla nas istotne dlatego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że to 
właśnie studia z zakresu historii płci wyparły w ostatnim piętnastoleciu 
historiografię rodziny sensu stricto z historii najnowszej. Ale to tylko 
pozór. Należy się zgodzić z Moellerem, że problemy rodziny pojawiają się 
w narracjach o płci nie wprost, ale poprzez analizę polityki społecznej, 
polityki zatrudnienia, seksualności czy przemocy etc. Zamiarem Harsch 
była przede wszystkim rekonstrukcja relacji pomiędzy kobietą a rodziną 
z jednej strony, a partią i państwem z drugiej. Jej badania koncentrują się 
na zmieniającej się sytuacji kobiety, m.in. w kontekście polityki partii 
wobec rozrodczości, opieki nad dzieckiem, konsumpcji i małżeństwa 
w ciągu dwóch pierwszych dekad istnienia NRD, i potwierdzają źró-
dłowo tezę o transformacji polityki socjalnej władz wobec rodziny na 
skutek narastającego niezadowolenia społecznego. Charakterystyczne 
dla większości współczesnych historycznych analiz rodziny z perspek-
tywy historii płci jest powracające pytanie o to, dlaczego socjalistyczny 
projekt równościowy nie zaowocował automatyczną rewolucją na pozio-
mie praktyk społecznych w przestrzeni prywatnej, w tym – przestrzeni 

in the GDR: Socialist Health Care, Bevölkerungspolitik, and Marriage Counselling, 
1945–1972, [w:] Arbeiter in der SBZ-DDR, red. P. Hübner, K. Tenfelde, Essen 1999, 
s. 463–495; J. McLellan, Marriage and monogamy, [w:] tejże, Love in the Time of 
Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR, Cambridge–New York 2011.

8 Gendering modern German history: rewriting historiography, red. K. Hagemann, 
J.H. Quataert, Toronto 2007. Książka była zbiorem studiów po konferencji, która 
odbyła się w Toronto w 2003 roku.

9 R. Moeller, The Elephant in the Living Room Or Why the History of Twentieth-Century 
Germany Should Be a Family Affair, [w:] Gendering modern German history: rewriting 
historiography, dz. cyt., s. 228 [tłumaczenie własne].
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rodziny10. Inspiracją do badań są również bardzo często pytania stawia-
ne współcześnie przez nauki społeczne, stąd też koncentracja autorek 
i autorów m.in. na problematyce samotnego rodzicielstwa czy rozwodu, 
jak to ma miejsce w zbiorze And They Lived Happily Ever After. Norms and 
Everyday Practices of Family and Parenthood in Russia and Central Euro-
pe11. W kontekście czeskich badań nad komunizmem tematykę rodziny 
uznano wręcz za domenę badań socjologów i socjolożek. Květa Jechová 
zwerbalizowała to wprost w artykule Cesta k emancipaci. Postavení ženy 
v české společnosti 20. století. Pokus o vymezení problem:

Rodzina należy do zainteresowań antropologii, demografii, etnolo-
gii i socjologii, ale nie unikniemy tego tematu, gdy wybieramy się 
w podróż badawczą w obszary historii kobiet12. 

Badania nad socjalistyczną Czechosłowacją mogą być także przykładem 
rozwoju innego trendu w badaniach nad rodziną, chociaż należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że funkcjonują one niejako obok głównego nurtu 
badań nad historią 2. połowy XX wieku i w kontekście społeczno-politycz-
nych analiz historii Czechosłowacji są raczej marginalizowane. Mam tu na 
myśli historię mówioną, która rozwija się w Czechach przede wszystkim 
za sprawą Centrum Historii Mówionej Instytutu Dziejów Najnowszych 
Czeskiej Akademii Nauk13 .

10 Zob. np. U. Brunbauer, The Most Natural Function of Women: Ambiguous Party 
Policies and Female Experiences in Socialist Bulgaria, [w:] Gender Politics and Everyday 
Life in State Socialist Eastern and Central Europe, red. S. Penn, J. Massino, New York 
2009, s. 77–96.

11 And They Lived Happily Ever After. Norms and Everyday Practices of Family and Parent-
hood in Russia and Central Europe, red. H. Carlbäck, Y. Gradskova, Z. Kravchenko, 
Budapest–New York 2012. Zob. także M. Muravyeva, Bytovukha: Family Violence 
in Soviet Russia, „Aspasia” 2014, nr 8.1, s. 90–124.

12 K. Jechová, Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české společnosti 20. století. Po-
kus o vymezení problem, [w:] Pět studií k dějinám české společnosti, red. O. Tůma, 
T. Vilímek, Praha 2008, s. 69–129. Por. także: tejże, Matky a děti chtěné i nechtěné, 
[w:] Opozice a společnost po roce 1948, red. O. Tůma, T. Vilímek, Praha 2009, s. 10–
74; tejże, Postavení žen v Československu v období normalizace, [w:] Česká společnost 
v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty, red. O. Tůma, T. Vilímek, Praha 
2008, s. 176–246 [tłumaczenie własne]. 

13 P. Schindler-Wisten, „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu”. Rodina v komunistickém 
Československu, [w:] Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná 
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Tematyka rodziny pojawia się coraz częściej w kontekście szerszych 
analiz życia prywatnego, co do pewnego stopnia jest próbą podkreślenia 
procesów indywidualizacji14. Do nurtu tego należy znakomicie przyjęta 
książka Paula Bettsa Within Walls. Private Life in the German Democratic Re-
public15, a także etnologiczna analiza chińskiej wsi Yunxianga Yana pt. Private 
Life under Socialism: Love, Intimacy, and Family Change in a Chinese Village16.

Niezależnie od stopnia zaawansowania badań trudno wskazać dziś do-
minujące ośrodki czy szkoły badawcze skoncentrowane na powojennych 
dziejach rodziny w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania są rozproszo-
ne tak pod względem geograficznym, jak stosowanej metodologii i szcze-
gółowej problematyki. Zapewne to jest przyczyną braku szerszych badań 
porównawczych (z wyjątkiem B. Tomki). Na tym tle dorobek polskiej 
historiografii wydaje się szczególnie ubogi. Trudno wskazać monografie, 
w których rodzina jest w centrum uwagi. Zwykle, o ile w ogóle się pojawia, 
pozostaje ona kontekstem lub jednym z wątków analizy. Najbardziej cha-
rakterystycznym przykładem takiego ujęcia są książki Krzysztofa Kosiń-
skiego poświęcone młodzieży17. I chociaż dominuje w nich perspektywa 
instytucjonalna, to w porównaniu np. z czeskimi badaniami nad młodzieżą 
autor bardzo dużo miejsca poświęca socjalizacji dzieci i młodzieży w ro-
dzinie18. Rodzina była też jednym z ważnych problemów podejmowanych 
przez Ewelinę Szpak podczas analizy mentalności polskiej wsi, Bartłomieja 

vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, red. M. Vaněk, Praha 2009, 
s. 357–397; tejże, Rodinný život disidentů v období tzv. Normalizace, [w:] Antropolo-
gické sympozium, t. 5, red. I. Budil, T. Zíková, Plzeň 2007, s. 103–111; tejże, Family 
Environment Impacts on Officials of the Communist Party of Czechoslovakia and 
Dissidents Operating in the so-called Normalisation Period, [w:] Small History of Great 
Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, red. Z. Profantová, Bratislava 
2006, s. 215–228.

14 O problemach przeciwstawiania sobie procesów socjalizacji i indywidualizacji 
w kontekście badań nad rodziną zob. szerzej: F. Schmidt, Para, mieszkanie, małżeń-
stwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych 
dyskusji o procesach indywidualizacji, Toruń–Warszawa 2015.

15 P. Betts, Within Walls. Private Life in the German Democratic Republic, Oxford 2010.
16 Y. Yunxiang, Private Life under Socialism: Love, Intimacy, and Family Change in 

a Chinese Village, 1949–1999, Stanford 2003. 
17 K. Kosiński, Nastolatki ’81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, Warszawa 

2002; tegoż, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006.
18 Jako przykład takiego ujęcia zob. artykuły w zbiorze: J. Knapík a kol., Děti, mládež 

a socialismus v Československu v 50. a 60. letech, Opava 2014.
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Gapińskiego w kontekście badań nad religijnością, Małgorzaty Szpakow-
skiej w kontekście narracji kobiecej lat sześćdziesiątych oraz niżej podpi-
sanej w ramach badań nad życiem prywatnym w powojennym Krakowie19. 
W ostatnim pięcioleciu pojawiły się także pierwsze artykuły na temat wy-
obrażeń macierzyństwa i ojcostwa autorstwa Piotra Perkowskiego, Kata-
rzyny Stańczak-Wiślicz i Piotra Śpicy20. Najlepiej rozwijają się badania nad 
przestrzeniami życia rodzinnego. Problem dostępności mieszkań opisał 
szeroko Dariusz Jarosz21, a gospodarstwo domowe stało się przedmiotem 
refleksji wspomnianych wyżej Perkowskiego i Stańczak-Wiślicz22. Pełne 
zrozumienie rodziny w wypadku Polski jest niemożliwe bez uwzględnienia 
tak religijności na poziomie praktyk codzienności, jak i polityki instytu-
cjonalnej Kościoła. Niestety nauczanie Kościoła katolickiego na temat 
rodziny oraz działania podejmowane przez duchowieństwo i świeckie 

19 M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, 
Warszawa 2003; E. Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, War-
szawa 2013; B. Gapiński, Sacrum i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do 
Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965–1979, Warszawa 2008; B. Klich-Kluczewska, 
Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie 1945–1989, Warszawa 2005. 
Warto także zwrócić uwagę na artykuły: M. Hajdo, Wizerunek kobiety jako matki, 
pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 
1948–1956, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 3, s. 57–72; M. Fedorczuk, Rodzina w pa-
miętnikach nauczycieli, „Biuletyn IGS” 2008, R. 46[48], nr 1/4, s. 35–53.

20 P. Perkowski, Ojcostwo w Polsce Ludowej, [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – 
ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 2: Wiek XX, red. E. Głowacka-So-
biech, J. Gulczyska, Poznań 2010; P. Śpica, Oczekiwania – rzeczywistość – zmiana. 
Ojcostwo w Polsce Ludowej i w PRL, „Kultura i Wychowanie” 2014, nr 2; tegoż, 
Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Interpretacja z perspekty-
wy historyczno-pedagogicznej, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, t. 10, s. 329–349; 
K. Stańczak-Wiślicz, Od neomatriarchatu do szpitala-pomnika Matki Polki. Ideologie 
macierzyństwa w dyskursach władzy i opozycji w Polsce (1945–1989), [w:] Niebez-
pieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, 
Warszawa 2015, s. 45–74; tejże, Matki biedne, nieszczęśliwe, złe. Luki dominującego 
dyskursu macierzyństwa w popularnych magazynach kobiecych, [w:] Pożegnanie 
z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej 
Polsce, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

21 D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, War-
szawa 2010.

22 P. Perkowski, K. Stańczak-Wiślicz, Zmiany w gospodarstwie domowym okresu 
PRL, [w:] Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, 
red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona Góra 2012, s. 311–346.
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organizacje katolickie popularyzujące postawy zgodne z zaleceniami religii 
wciąż czekają na swojego historyka. Dotychczasowe badania prowadzone 
najczęściej przez duchownych są zwykle podporządkowane refleksji nad 
problemami współczesnej rodziny w kontekście nauczania Kościoła i tra-
cą tym samym często charakter badań historycznych na rzecz rozważań 
teologicznych23.

Pozycja dziejów powojennej rodziny na mapie polskiej historiogra-
fii wynika zapewne w dużej mierze z szerszego zjawiska marginalizacji 
historii społecznej i kulturowej II połowy XX wieku. Ale równie istotną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest moim zdaniem długa tradycja badań 
nad rodziną w PRL w obrębie polskich nauk społecznych, o czym szerzej 
piszę w drugim rozdziale książki.

Cele badawcze 

Podstawową kategorią, którą wykorzystuję w niniejszym studium, jest 
tabu jako narzędzie społecznego oznaczania tego, co nieprzystawalne do 
dominującego porządku. Pozwoliło mi to wyodrębnić obszary, dla których 
nie znajdujemy dziś bardziej adekwatnego, neutralnego pojęcia. Pojęcie 
tabu umożliwiło mi także wyrwanie się z kleszczy wielu silnie stygma-
tyzujących historycznych terminów, takich jak powszechnie stosowana 
w PRL patologia czy „rodzinna dewiacja”, a jednocześnie uniknięcie bardzo 
dziś rozpowszechnionego pojęcia marginalizacji, które nie oddaje w pełni 
procesów społecznego wykluczenia sprzęgniętego z przemilczeniem.

Tabu koncentruje naszą uwagę na marginesach życia rodzinnego, na 
których toczą się jednak ciekawe procesy negocjowania zmian, mogących 
być – zależnie od reprezentowanych przez uczestników debaty przekonań – 
symptomami postępu, transformacji, kryzysu lub katastrofy. W konsekwen-
cji jednak rodzina jest analizowana w niniejszej książce przede wszystkim 
z perspektywy konfliktu. I nie chodzi tu o bardzo istotny dla losów rodziny 
w XX wieku konflikt wyobrażeń kobiety jako matki i pracownika, ale o napię-
cia związane z wewnętrzną, chwiejną już hierarchią płci i generacji, a także 

23 Zob. np. M. Kosek, Troska o małżeństwo i rodzinę w Memoriałach Episkopatu Polski 
do Rządu w latach 1970–1978, „Studia Płockie” 2010, t. 38, s. 259–269; A. Skreczko, 
Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej No-
wenny (1957–1966), Białystok 2002.
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z rozwojem małżeństwa jako związku opartego na emocjach. Perspektywa 
ta stoi w sprzeczności z bardzo silną tendencją do idealizacji rodziny, należy 
bowiem zdawać sobie sprawę, że – cytując Filipa Schmidta – „niewiele jest 
instytucji, które tak bardzo jak rodzina, małżeństwo i intymność (w tym sek-
sualność) byłyby przepełnione najróżniejszego rodzaju idealizacjami o silnym 
ładunku emocjonalnym, których przemiany tak bardzo się obawiano i które 
stanowiłyby pole tak silnych walk politycznych i ideologicznych”24. 

Na przykładzie społecznych wyobrażeń na temat rozwodu, samodziel-
nego macierzyństwa, przemocy domowej oraz przerywania ciąży szukałam 
odpowiedzi na pytania o stopień akceptacji dla utrwalonych tradycją 
obyczajowych tabu, przebieg procesów negocjacji nowych znaczeń, wresz-
cie wykorzystanie społecznego wykluczenia w procesach radzenia sobie 
z nowymi zjawiskami. Interesowały mnie ścieżki rodzenia się i słabnięcia 
napięć związanych z tabuizacją i jej praktyczne skutki dla członków po-
szczególnych wspólnot. Chodzi tu z jednej strony o wykluczenie i izolację 
obecną w języku oraz codzienności PRL. Z drugiej zaś o otwarte formy 
krytyki tego typu działań. Jednocześnie, jako że tabu wzmacnia to, co jest 
uznawane za społeczną normę, odpowiedzi na wymienione wyżej pytania 
przynoszą moim zdaniem pośrednio wiedzę o sile i trwałości tradycyjnego 
myślenia o formach i funkcjach rodziny w PRL. 

W każdym z przypadków należy także zwrócić uwagę na problem 
instancji kontrolujących, czyli grup społecznych lub instytucji w spo-
sób szczególny odpowiedzialnych za przestrzeganie tabu obyczajowego. 
W kontekście poszczególnych problemów mamy do czynienia z mniej 
lub bardziej wyrazistymi poglądami na temat rozwodu czy samotnego 
macierzyństwa reprezentowanymi przez ekspertów, instytucje państwowe, 
np. sądy czy Kościół katolicki. Nie była jednak moim celem monografia 
formalnych i nieformalnych instytucji oraz ich praktyk. Podążając za 
wskazaniami antropologii historycznej, staram się obserwować procesy 
historyczne przede wszystkim z subiektywnej perspektywy jednostko-
wych aktorów historycznych oraz ich biografii. I to sytuacja jednostki 
jest dla mnie zagadnieniem kluczowym. Ponadto badania pokazały, że 
wyobrażenia na temat tego, co niepożądane, są na tyle głęboko interna-
lizowane przez członków wspólnoty, że przypisywanie ich obecności sile 
poszczególnych instytucji nie zawsze okazywało się zasadne lub było po 
prostu trudne do udowodnienia. Niemniej jednak pytanie o instancje 

24 F. Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo…, dz. cyt., s. 27.



19

Cele badawcze 

pozwala obserwować zmienność lub – przeciwnie – stabilność poglądów 
w wypadku najważniejszych uczestników dyskursu publicznego. 

Wybór szczegółowych wątków analizy był spowodowany konieczno-
ścią przeszukiwania różnorodnych i bardzo rozproszonych źródeł. Arbi-
tralnie zrezygnowałam więc z badań nad kohabitacją, adopcją oraz prze-
mocą seksualną25, chociaż są to zjawiska podlegające wyraźnej tabuizacji 
w interesującym nas okresie, a jednocześnie są dostrzegalne w dostępnych 
źródłach, np. ego-dokumentach i źródłach proweniencji sądowej. Wy-
magają one jednak odrębnych i czasochłonnych badań szczegółowych. 
W książce nie zajmuję się także zjawiskiem homoseksualizmu, które stało 
się niejako symbolem tabu obyczajowego doby PRL, jednak ten problem 
wykracza zdecydowanie poza ramy interesującego mnie kontekstu rodziny. 

Ważną rolę w procesie interpretacji odgrywać będzie pojęcie nowoczes-
ności. Wynika to m.in. z jego stałej obecności w dyskursie epoki. Pojęcie 
to wydaje się wszechobecne. Nowoczesne państwo, nowoczesna rodzina, 
nowoczesne budownictwo etc. pojawiają się w różnych kontekstach pu-
blicznej debaty w PRL i namysł nad tym, jakie znaczenia niosło to określe-
nie w ujęciu prywatności i rodziny, będzie mi towarzyszyć na kartach tej 
książki. Z drugiej strony w niniejszych rozważaniach muszę brać pod uwagę 
wyobrażenie reżimów komunistycznych jako „nowoczesnych dyktatur”. 
Chociaż komunizmowi jako takiemu odmawia się zwykle miana reżimu 
nowoczesnego i nazywa się go – jak to określił Johann P. Arnason – tworem 
antynowoczesnym, pseudonowoczesnym lub ucieleśnieniem zapóźnienia 
czy regresu ekonomicznego i społecznego, to należy uznać, że postulat 
ideologii komunistycznej wyrósł z postulatu nowoczesności właśnie26. 

PRL nie doczekała się jak dotąd systematycznych rozważań na ten 
temat. Wyjątkiem jest książka Wojciecha Musiała, która koncentruje się 
jednak przede wszystkim na gospodarczym, czyli niepierwszorzędnym 
w kontekście interesujących nas problemów, wymiarze modernizacji27. 
Składa się to na problem o szerszym zakresie, o którym pisał m.in. Da-
riusz Stola, czyli braku pogłębionego i systematycznego namysłu nad 
naturą reżimu. Stola przypisuje to generalnej niechęci przedstawicieli tej 
dyscypliny do teoretyzowania na temat PRL:

25 Książkę na ten temat opublikowała Agnieszka Kościańska, zob. tejże, Płeć, przy-
jemność i przemoc…, Warszawa 2014.

26 J.P. Arnason, Communism and Modernity, „Daedalus” 2000, t. 129, nr 1, s. 61–90.
27 W. Musiał, Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń 2013.
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Historycy zajęli się PRL z zapałem, ale z reguły w sposób daleki 
od systematycznej refleksji nad naturą reżimu. Olbrzymia więk-
szość odnośnej produkcji naukowej, rosnącej zwłaszcza od czasu 
powstania IPN, ma charakter przyczynkarski lub poprzestający 
na prostym opisie. Rozważania o wyższym stopniu ogólności to-
czą się jakby w oderwaniu od szczegółowych ustaleń historyków, 
a historycy nie kwapią się, by łączyć swe ustalenia z koncepcjami 
teoretycznymi funkcjonującymi w literaturze światowej lub wypra-
cowanymi wcześniej w Polsce. W III RP kilka razy na łamy prasy 
i sale konferencyjne powracała dyskusja na temat „czy PRL była 
państwem totalitarnym”, z udziałem tak historyków, jak i przed-
stawicieli innych dziedzin, ale w jej kolejnych nawrotach trudno 
wskazać jakieś oznaki znaczącego postępu28. 

Nie może więc dziwić, że autorami generalizacji na ten temat są w pol-
skim wypadku przede wszystkim filozofowie i socjolodzy. Jedynym hi-
storykiem i filozofem jednocześnie, który pojawia się w tej grupie, był 
Andrzej Walicki29.

 W odróżnieniu od stosunkowo jednolitego polskiego dyskursu na 
temat charakteru PRL badacze kontekstu niemieckiego byli bardziej po-
mysłowi i próbowali wprowadzać do historiografii pojęcia „opiekuńczej 
dyktatury (welfare dictatorship), policyjnego i patriarchalnego państwa 
totalitarnego czy – przykładowo – zsowietyzowanego socjalistycznego 
społeczeństwa przemysłowego”30. Z mojej perspektywy najbardziej cel-
ne wydaje się odwołanie do pojęcia „nowoczesnej dyktatury” autorstwa 
Jurgena Kocki. Należy mieć jednak na uwadze swoistość niemieckiego 
doświadczenia i nieustanne borykanie się z problemem dookreślenia 
charakteru Niemiec wschodnich w kontekście reżimu III Rzeszy. 

Za zasadniczą cechę modernizacji uznaje się zwykle przede wszystkim 
racjonalność, jako przekonanie o poznawalności świata wynikające z wia-
ry w naukę oraz możliwość kontroli nad przyrodą. Z racjonalnością wiąże 

28 D. Stola, Reżim komunistyczny jako proces, [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec 
doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, red. K. Słowiński, Lublin 
2012, s. 38.

29 Tamże, s. 36.
30 J. Kocka, The GDR. A Special Kind of Modern Dictatorship, [w:] Dictatorship as 

Experience: Towards a Socio-cultural History of the GDR, red. K.H. Jarausch, New 
York–Oxford 1999, s. 17 [tłumaczenie własne].
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się także rozwój współczesnych biurokracji, czyli metod administrowania 
opartych na szczegółowych i  jasnych regułach. Do katalogu podsta-
wowych cech nowoczesności należy również wpisać industrializację 
i urbanizację, wzrost mobilności społecznej oraz ekonomizm związany 
bezpośrednio ze wzrostem produkcji i konsumpcji31. Kocka podkreśla 
jednak, że nowoczesność nie jest i nie musi być synonimem demokra-
cji, społecznego postępu czy szerzej – „tego, co dobre”32. Porzuca więc 
wartościujący kontekst tego pojęcia, jako „realizacji wyobrażenia po-
stępu, szczytowego punktu rozwoju zachodniej cywilizacji”33. Wręcz 
przeciwnie, przypomina on, że nowoczesność w XX wieku jest często 
wiązana wprost z procesami prowadzącymi do zniszczenia i tragedii. 
A najczęściej wiązane z modernizacją procesy, np. industrializacja czy 
rozwój edukacji, mogły być wprowadzane za pomocą brutalnych metod, 
powodując w konsekwencji wykluczenie całych grup społecznych. To 
właśnie nieadekwatność stosowanych metod w stosunku do uzyskanych 
skutków społeczno-politycznych ogromnie utrudnia jednoznaczną ocenę 
pewnych zjawisk związanych z modernizacją. Tym bardziej więc zdaniem 
Kocki stosowanie tego pojęcia w kontekście krajów bloku wschodniego 
jest zasadne. O nowoczesnej naturze dyktatur decyduje jego zdaniem 
przede wszystkim biurokratyczna administracja, nowoczesne metody 
kontroli i mobilizacji społecznej (zaczynając od propagandy, a kończąc 
na rozbudowanym systemie nadzoru i inwigilacji) czy czołowa rola partii 
o charakterze masowym. 

Nie możemy zapominać o jeszcze jednym ważnym kontekście nowo-
czesności, który ma związek z osadzeniem rozważań w „długim trwaniu” 
historii wyobrażeń i praktyk społecznych. Dobrym przykładem takiego 
rozumienia może być w tym miejscu „nowoczesny rozwód”, o którym 
pisze Stephanie Coontz w swoim tekście The Origins of Modern Divorce34. 
Określa ona tym mianem regulacje i praktyki społeczne związane z roz-
wiązaniem małżeństwa, które rozpowszechniały się w kulturze zachodniej 
od końca XVIII wieku, a które znacząco różniły się od wcześniejszych 
norm i praktyk rozwodowych istniejących w różnych kulturach. Mamy 
tu więc do czynienia ze zjawiskami przypisanymi do XIX i XX wieku jako 

31 W. Musiał, Modernizacja Polski, dz. cyt., s. 34.
32 J. Kocka, The GDR, dz. cyt., s. 19.
33 W. Musiał, Modernizacja Polski, dz. cyt., s. 35.
34 S. Coontz, The Origins of Modern Divorce, „Family Process” 2006 , t. 46, nr 1, s. 7–16.
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epoki nowoczesnej, przynoszącymi nowe, odmienne rozumienie świata, 
które bywają – chociaż nie zawsze – utożsamiane z wąsko pojmowaną 
modernizacją, wspominaną już wcześniej przeze mnie.

W książce pojawi się nowoczesność tak w jej polityczno-ekonomicz-
nym, jak i społeczno-kulturowym wymiarze. Warto, jak sądzę, podejmować 
próby połączenia doświadczenia powszechnego i polityki w sposób, który 
z jednej strony podkreśla sprawczość jednostek, a z drugiej unaocznia złożo-
ność i dynamikę relacji pomiędzy życiem codziennym ludzi oraz państwem35. 

Cezury i konstrukcja pracy

W historiograficznej refleksji o PRL bardzo wyraźnie dominują cezury 
polityczne, które stały się trwałym punktem odniesienia także dla historii 
społecznej epoki. Specyfika badanej materii, stosowana metodologia oraz 
charakter źródeł spowodowały jednak, że zdecydowałam się wpisać swoje 
rozważania raczej w „długie trwanie” zmian społeczno-obyczajowych, spe-
cyficzne dla badań wyobrażeń społecznych, niż w liczone w datach roczne 
polityczne przeobrażenia, które najczęściej nie przynosiły rewolucyjnych 
zmian, jeżeli chodzi przykładowo o stosowanie przemocy fizycznej wobec 
dzieci w rodzinie czy stosunek otoczenia do samotnej matki. Wydaje się to 
zresztą naturalne, biorąc pod uwagę długotrwałość zmian interesujących 
mnie wyobrażeń. Porządek chronologiczny łamią także wykorzystywane 
przeze mnie źródła o charakterze biograficznym i źródła sądowe.

Wybór roku 1956 oraz 1989 nie jest oczywiście przypadkowy, ale są to 
daty w dużej mierze umowne. Rok 1956 jest kluczowy z powodu zwrotu 
w publicznym dyskursie o rodzinie, który przyniósł ostatecznie powrót 
do tradycyjnie definiowanej wspólnoty oraz odwrót od skoncentrowanej 
na uzawodowieniu kobiet polityki emancypacyjnego okresu stalinow-
skiego. Równie zasadne byłyby jednak w tym przypadku cezury lat 1955 
i 1991. Nawet pozornie idealne określenie „w 2. połowie XX wieku” jest 
w kontekście analizowanych przeze mnie zjawisk podważalne, ponie-
waż w książce epoka stalinowska pojawia się, z wyjątkiem problematyki 
kontroli urodzeń, jedynie kontekstowo, a ponadto analiza nie obejmuje 
wielkich transformacji lat dziewięćdziesiątych. Najogólniej rzecz ujmując, 

35 Szerzej zob.: P. Betts, K. Pence, Introduction, [w:] Socialist Modern. East German 
Everyday Culture and Politics, red. K. Pence, P. Betts, Ann Arbor 2007, s. 6.
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książka mówi o czasie „pomiędzy”. Między wielkimi zmianami. Między 
powojennym chaosem i stalinowską społeczną mobilizacją oraz wielką 
społeczną zmianą lat dziewięćdziesiątych. Porównując wybrany przeze 
mnie okres z tym, „co przed”, i z tym, „co po”, z obyczajowego punktu 
widzenia trudno szukać tu rewolucji. To czas ewolucji i społecznego ne-
gocjowania nowych znaczeń. 

O konstrukcji pracy zdecydowała różnorodność zmian, jakim podlegały 
analizowane przeze mnie fenomeny. Brak bowiem wyraźnej tendencji 

„postępowej” lub „zachowawczej”, w którą można by wpisać wszystkie 
omawiane zjawiska. Stąd podział problemowy, a nie ujęcie syntetyzujące. 
W rozdziałach, kolejno na temat „panny z dzieckiem”, rozwodu, prze-
mocy w rodzinie i aborcji, koncentruję się na doświadczeniu jednostko-
wym lub też możliwych konsekwencjach przeobrażeń w skali makro dla 
„zwykłego człowieka”. Zasadniczą część poprzedza szerokie wprowadzenie 
poświęcone w pierwszej kolejności ramom metodologicznym, czyli po-
jęciu tabu, oraz rozdział źródłoznawczy, którego celem jest przybliżenie 
specyfiki polskich badań socjologicznych nad rodziną. W rozdziale tym 
spłacam dług wdzięczności wobec bardzo wielu badaczy rodziny. Jednak 
nie jest to analiza bezkrytyczna. Zdecydowałam się poświęcić badaniom 
socjologicznym szczególną uwagę, bo jest to źródło wyjątkowo interesują-
ce z perspektywy badań historii społecznej PRL, a jednocześnie wymaga-
jące krytycznego oglądu i trudne w jednoznacznej ocenie. Pokazując jego 
zalety, wskazuję więc także na ograniczenia, jakie wynikają ze stosowanego 
przed 60 czy 30 laty socjologicznego warsztatu. 

Narracją książki w szczególny sposób „rządzą” źródła. Nie oznacza 
to jednak stosowania języka dokumentu archiwalnego czy bezkrytycz-
nego zawierzenia przekazom z przeszłości. Chciałam raczej, aby książka 
zaświadczała o nadrzędnej roli źródła w historycznym myśleniu o prze-
szłości, stąd pomysł ich upodmiotowienia. Każdy z rozdziałów otwiera 
konkretne źródło, które ma moim zdaniem wyjątkową siłę świadczenia 
o przeszłości. Może ono reprezentować ciekawy przykład szczegółowego 
opisu jednostkowego przypadku, jak ma to miejsce w wypadku rozdziału 
poświęconego przemocy w rodzinie. Lub – przeciwnie – reprezentuje ono 
teksty kultury o przekazie szczególnie nośnym w przestrzeni publicznej. 
Źródło to nie jest zwykle nadrzędne, nie musi też być reprezentatywne 
dla wykorzystanej przeze mnie w danym rozdziale bazy źródłowej. Jest 
ono przede wszystkim zaproszeniem do namysłu nad kształtem wyobra-
żeń, a jednocześnie świadectwem moich „zmagań” z archiwalną materią. 
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Przybliżenie poszczególnych źródeł miało także na celu pokazanie ich 
różnorodności, wzajemnej nieprzystawalności, unaocznia też wątpliwości, 
które towarzyszą historykowi w toku „czytania” przeszłości w jej kultu-
rowym i społecznym wymiarze. 

Źródła

Zaletą długiego (z perspektywy historiografii PRL) chronologicznego uję-
cia jest możliwość dostrzeżenia dynamiki zmian, wadą – brak szansy na 
opanowanie ogromnego zasobu źródłowego. Ponadto na wybór podstawy 
źródłowej niniejszej rozprawy miał wpływ szczególny charakter przed-
miotu badań, czyli zagadnień siłą rzeczy pozostających na marginesie. 
Mimo pozornego nadmiaru źródeł ich lektura częściej zatem przynosi-
ła rozczarowanie niż użyteczne dla mnie informacje. Nie każda wypo-
wiedź na temat – przykładowo – rozwodu była dla mnie interesująca, ze 
względu na swoistość pytań badawczych, na jakie staram się w książce 
odpowiedzieć. Dużo łatwiej zrekonstruować sieć ośrodków, gdzie samotna 
matka może znaleźć doraźną pomoc, niż jej miejsce w przestrzeni wyobra-
żonej miasteczka lub wsi. 

Poza licznymi badaniami socjologicznymi, o których piszę osobno, 
zdecydowałam się przede wszystkim wykorzystać źródła osobiste lub 
źródła, w których zostało zapisane doświadczenie biograficzne jednost-
ki36. Stąd, poza opublikowanymi i – przede wszystkim – rękopiśmien-
nymi pamiętnikami proweniencji konkursowej, wykorzystuję źródła 
wprost poświadczające procesy rozwodowe i zjawiska przemocy, czyli 
akta sądowe i policyjne. Zaletą tego źródła jest także ich słaba obecność 
w dotychczasowych badaniach z zakresu historii społecznej i kulturowej. 
O ile standardem stało się wykorzystywanie listów do instytucji jako 
znakomitego źródła do badań nad problemami PRL-owskiej codzien-
ności, źródła sądowe i policyjne przypisano badaniom nad systemem 
represyjnym państwa. Tymczasem sprawy cywilne i karne dokumen-
tują nie tylko procesy prześladowania czy podporządkowywania sobie 
obywateli, ale ogromne spektrum problemów społecznych na poziomie 

36 Szerzej na temat metody biograficznej zob. T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo 
i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jed-
nostkowe doświadczenia, Wrocław 2012.
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lokalnym i prywatnym. Chociaż książka z założenia nie ma charakteru 
mikrohistorycznego, to analizując archiwalia, w szczególności zaś źródła 
sądowe i policyjne, do pewnego stopnia staram się wykorzystywać swoje 
doświadczenia związane z tego typu badaniami. Akta proweniencji sądo-
wej i policyjnej zaś to ulubione źródło klasyków mikrohistorii. Jak żadne 
inne przynosi wiedzę o z pozoru nieistotnych szczegółach, bohaterach 

„drugiego planu” i języku niewielkiej zwykle społeczności, która nie pozo-
stawia wystarczająco dużo innych śladów, by dawały wgląd w wierzenia, 
symboliczne znaczenia zjawisk i rzeczy czy sieć relacji międzyludzkich. 
Za poszukiwaniami „szczegółu”, który uchodzi za znak rozpoznawczy 
badań mikrohistorycznych, stało jednak coś więcej niż nagła potrzeba 
zerwania z tradycyjną historiografią i chęć stworzenia nowej propozycji 
narracyjnej. W przypadku ojca włoskiej mikrohistorii Carla Ginzburga 
było to przekonanie, że rzeczywistość nie jest dostępna bezpośredniemu 
poznaniu, a odkrywać ją można tylko za pomocą śladów, symptomów 
i poszlak. Zakładał on, że „wiedza, jaką w ten sposób uzyskujemy, jest za-
wsze fragmentaryczna i posiada «nieusuwalny element niepewności»”37. 
Nazywał taki model epistemologiczny „światopoglądem poszlakowym”, 
z którego z kolei wywodził „paradygmat poszlakowy”. To, co badacz 

„obserwuje, to, czego próbuje, co wącha, związane jest z konkretem, 
dotyczy tego, co jednostkowe. W przekonaniu Ginzburga najistotniejsze 
są szczegóły, a nawet błahostki (ślady, poszlaki), bo to one prowadzą 
do głębszej rzeczywistości, której są widoczną częścią […]. Odsyłają do 
tego, co zakryte, najbardziej intymne, a więc tego, co osobowe”38. Wybór 
perspektywy „w głąb” stanowi także podstawową odpowiedź na jeden 
z najczęściej formułowanych zarzutów wobec tego trendu w historio-
grafii, a mianowicie braku reprezentatywności badanego przypadku 
i nadinterpretacji. Nie ukrywam, że przekonanie o Ginzburgowskiej 

„fragmentaryczności” wszelkiej wiedzy historycznej jest mi szczególnie 
bliskie. Akta procesowe mają wyjątkową siłę „skracania dystansu” wobec 
przeszłości, dużo większą niż opracowania etnograficzne, notatki z te-
renu, wspomnienia działaczy, pamiętniki konkursowe, a nawet źródła 
wywołane. Jednym z głównych czynników minimalizujących dystans 

37 M. Zawodna, Nauka oparta na śladach. Interpretacja tekstu Carlo Ginzburga „Ślady: 
korzenie paradygmatu poszlakowego”, [w:] Czy przeszłość powinna być inna? Studia 
z teorii i historii historiografii, red. M. Bugajewski, Poznań 2008, s. 208–209.

38 Tamże.
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między przeszłością i „tu i teraz” jest bez wątpienia skala opisywanych 
zdarzeń, które dotyczą tego, co jednostkowe, emocjonalne i bardzo 
intymne39.

 Jedyną „wadą” źródeł sądowych i policyjnych „wyprodukowanych” 
przez dwudziestowieczną  administrację jest ich masowość. Nawet 
ograniczenie się do zbiorów przekazanych do archiwów państwowych 
(wiele akt karnych pozostaje nadal w zasobie zakładowych archiwów 
sądowych) jedynie nieznacznie zmniejsza problem. Zbiór spraw rozwo-
dowych zgromadzony w Archiwum Państwowym w Krakowie tylko dla 
lat 1958–1960 obejmuje 1600 spraw sądowych. Korzystanie z tego typu 
zbiorów dla celów postawionych w niniejszej pracy wymagało więc selek-
cji pod kątem ich szczegółowości lub obecności wątków przemocowych, 
paradoksalnie bowiem akta rozwodowe nie stały się dla mnie podsta-
wą rozważań nad problematyką rozwodów. Tabuizacja rozwodu została 
zapisana przede wszystkim w źródłach autobiograficznych i socjologicz-
nych, zjawisko to dotyka bowiem losów ludzi po zakończeniu procesu 
sądowego lub losów osób, które nie zdecydowały się podjąć decyzji o roz-
wodzie. Poszukiwanie spraw karnych wytoczonych sprawcom przemocy 
domowej wiązało się z kolei z przeszukiwaniem inwentarzy i spisów 
zdawczo-odbiorczych pod kątem spraw wytaczanych z artykułu 242 kk 
z 1932 roku i 186 kk z 1969 roku. Do specyfiki zachowanych źródeł tego 
typu odnoszę się wprost w rozdziale poświęconym przemocy fizycznej 
w rodzinie. Liczne przykłady archiwaliów tego typu udało mi się zna-
leźć w archiwum katowickim, kieleckim i Krakowie. Tego typu materiały, 
zwykle dotyczące rodzin funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, znaj-
dują się także w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. W Archiwum 
Państwowym w Katowicach można znaleźć również imponujący zbiór 
akt osobowych wychowanków Domu Małego Dziecka Dąbrówka Mała–
Katowice z lat 1945–1989, gdzie zachowały się niezwykle interesujące 
zapisy wywiadów społecznych w każdej z rodzin oraz listy, w których 
bardzo często znajdują się informacje o skrajnie trudnych warunkach 
życia i obecności przemocy w życiu codziennym. Na marginesie jedynie 
dodam, że analiza tego typu dokumentów, w odróżnieniu od uogólnia-
jących ekspertyz i socjologicznych analiz, wymaga od historyka zdystan-
sowania się od ogromu krzywdy, której doświadczali członkowie rodzin, 

39 J. Brewer, Microhistory and the Histories of Everyday Life, „Cultural and Social 
History” 2010, t. 7, nr 1, s. 88.
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w tym często dzieci. Jest to bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. 
Doświadczenie nieustannego obcowania ze źródłowym zapisem okru-
cieństwa spowodowało, że zdecydowałam się wykorzystać je w narracji 
tylko w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla udowodnienia 
zasadniczej tezy o stosunku do przemocy fizycznej w rodzinie. Ponadto 
zdawałam sobie sprawę z tego, że koncentracja na sprawach sądowych, 
w praktyce najbardziej brutalnych, odciąga moją i czytelnika uwagę od 
zasadniczego problemu tabuizacji przemocy codziennej i „przeciętnej” na 
tyle, że nie zasłużyła ona na oficjalny zapis i instytucjonalne potępienie. 

Masowość źródeł sądowych nie musi być standardem. Poszukiwania 
dokumentacji spraw o aborcję z lat 1949–1956, które stoją u początków 
mojej „przygody” z archiwaliami sądowymi, były poszukiwaniem poje-
dynczych zachowanych teczek w ogromie nieuporządkowanych źródeł 
archiwalnych, spośród których większość została zgodnie z ustawą archi-
walną zniszczona (pozostawiono jedynie akta tzw. typowe). 

Aby zrekonstruować oficjalną debatę na temat problemów rodziny, 
przeprowadziłam kwerendę w Archiwum Akt Nowych, m.in. w zbiorach 
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Mini-
sterstwa Oświaty, Rady do spraw Rodziny i Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Wśród typowej dla tego typu instytucji dokumentacji natknęłam się na 
obszerny zbiór listów przesłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości z Pol-
skiego Radia. Listy te dotyczą planowanej nowelizacji ustawy antyabor-
cyjnej i datowane są głównie na 2. połowę 1955 roku oraz 1. połowę roku 
1956. Znajdują się wśród nich tak wypowiedzi o charakterze apelu, jak 
intymne listy matek opisujące ich sytuację domową oraz wypowiedzi le-
karzy i działaczy na rzecz lub przeciw nowelizacji. Informacje pozyskane 
w ten sposób uzupełniły kwerendę w zbiorach Towarzystwa Świadomego 
Macierzyństwa zachowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz 
Archiwum Państwowym w Poznaniu. Zaznaczyć tu należy, że stopień 
zachowania, a co za tym idzie – przydatności historycznej – obu zbiorów 
jest skrajnie odmienny, na korzyść archiwaliów poznańskich. 

Zamykając temat archiwaliów, pragnę jeszcze podkreślić szczególną 
rolę, jaką w procesie rekonstrukcji indywidualnych doświadczeń odegrały 
prace przesyłane na konkurs Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa 
pt. Pamiętniki kobiet polskich z 1975 roku, pozostające w zasobach Archi-
wum Akt Nowych. 

Za równie ważne dla rekonstrukcji dyskursu publicznego uznałam 
teksty kultury popularnej, czyli przekaz prasowy, filmowy i radiowy. Stąd 
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kwerendy w archiwum Polskiego Radia, Wytwórni Filmów Oświatowych 
oraz kwerenda biblioteczna w prasie z lat 1956–1989. 

Ze względu na konieczność ograniczenia bazy źródłowej zdecydowa-
łam się zrezygnować z zabiegania o udostępnienie materiałów archiwal-
nych z zasobów związków wyznaniowych, w tym Kościoła katolickiego. 
Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że taka perspektywa prawdopodobnie 
wzbogaciłaby analizę o nowe wątki i naświetliłaby w sposób szczególny 
rolę religijności w procesach tabuizacji, na co wskazują wyraźnie wyniki 
analiz autorstwa Bartłomieja Gapińskiego przeprowadzone na podstawie 
listów z prośbami o modlitwę nadsyłanych do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wstępne wyniki badań finansowanych m.in. przez Narodowe Cen-
trum Nauki zostały opublikowane w formie kilku artykułów. Na łamach 
czasopis ma „Rocznik Antropologii Historii” ukazało się studium Przypadek 
Marii spod Bochni. Próba analizy mikrohistorycznej procesu o aborcję z 1949 
roku, które zdecydowałam się w całości włączyć do niniejszej książki. 
W tym samym czasopiśmie opublikowałam tekst „W tym domu panuje 
strach”. Przemoc i porządek płci w Polsce późnego socjalizmu. Szerszą anali-
zą powojennej biopolityki państwa na przykładzie polityki wobec aborcji 
jest artykuł Making up for the losses of war: Reproduction politics in Postwar 
Poland, opublikowany w zbiorze Women and Men at War: A Gender Per-
spective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe, 
wydanym w 2012 roku pod redakcją Ruth Leiserowitz i Maren Röger. 
W języku angielskim ukazał się ponadto artykuł o charakterze metodo-
logicznym Taboo as a useful category in historical analysis (w tomie: From 
mentalistes to anthropological history. Theory and methods, Kraków 2012). 

Podziękowania

Każda analiza wpisuje się w historiograficzny wielogłos. Jest polemiką, 
potwierdzeniem lub uzupełnieniem tez sformułowanych przez poprzed-
ników i współczesnych. Dlatego dziękuję wszystkim, których opinie i ko-
mentarze przyczyniły się do ponownego przemyślenia i przepracowania 
roboczych tez lub rozszerzenia spektrum podejmowanych problemów. 
Przede wszystkim chciałabym podziękować uczestnikom seminarium 
profesorów Andrzeja Chwalby i Krzysztofa Zamorskiego w Dobrej koło 
Limanowej, czyli wspólnych spotkań seminarzystów, doktorantów i pra-
cowników Zakładu Antropologii Historycznej oraz Zakładu Metodologii 



Podziękowania

Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Na tym forum miałam możliwość prezentowania tak projektu, 
jak kolejnych rozdziałów książki. Program badań nad polskimi tabu był 
także dyskutowany w Pradze w ramach stypendium, które otrzymałam 
w projekcie badawczym „Sinnwelt. Socialist Dictatorship as a World of 
Meaning”, kierowanym przez dr. Pavla Kolařa, któremu dziękuję gorąco 
za taką możliwość. O ostatecznej formie rozdziału Gest czy przestępstwo? 
Przemoc fizyczna w czterech ścianach zdecydowały rozmowy prowadzone 
w ramach międzynarodowej grupy badawczej Physical Violence and State 
Legitimacy in Late Socialism, koordynowanej przez Centrum Historii 
Współczesnej (ZZF) w Poczdamie. Dzięki projektowi mogłam także przed-
stawić wyniki badań nad przemocą domową podczas 44th Annual Conven-
tion of the Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 
w listopadzie 2012 roku w Nowym Orleanie. Z kolei tematyka polityki 
pronatalistycznej była dyskutowana w marcu 2012 roku podczas sym-
pozjum Gender and Sexuality in East-Central European History w Chicago. 

Dziękuję za wsparcie moim kolegom z Zakładu Antropologii Historycz-
nej Instytutu Historii dr. hab. Tadeuszowi Czekalskiemu, dr. Marcinowi 
Jarząbkowi i dr. Rafałowi Szmytce. Dr Dobrochnie Kałwie z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dziękuję za wielogodzinne rozmowy i nieustanną inspi-
rację. Dr Katarzynie Stańczak-Wiślicz z Instytutu Badań Literackich – za 
otwarcie na grono polskich kulturoznawców i literaturoznawców. Dr. Da-
riuszowi Wierzchosiowi i dr Annie Nowakowskiej-Wierzchoś jestem bar-
dzo wdzięczna za pomoc w dotarciu do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół 
Pamiętnikarstwa, zaś dr Annie Czocher za wskazanie jako godnych uwagi 
archiwaliów ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Szczególnie jednak 
dziękuję za cierpliwość i wiarę w projekt oraz krytyczną lekturę ostatecznej 
wersji książki profesorowi Andrzejowi Chwalbie.

Za wieloletnią cierpliwość dziękuję Mariuszowi i Idzie, której tę książkę 
dedykuję, ponieważ rosła wraz z nią. 
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rozdział 1

Tabu jako kategoria badawcza  
w warsztacie historyka 

U progu nowego tysiąclecia niemiecki profesor slawistyki Michael Flei-
scher przeprowadził wśród Polaków ankietę na temat obecności w pol-
skiej kulturze tematów tabu. Respondenci głowili się nad pytaniami o to, 
o czym im mówić nie wolno, o czym się nie mówi, co stanowi tabu, oraz 
nad tym, kto lub co czuwa nad jego przestrzeganiem1. Badanie ujawniło, 
że według jednej czwartej Polaków mówić we współczesnej Polsce wolno 
o wszystkim i że funkcjonują tutaj tylko dwa tematy jednoznacznie tabu-
izowane. Niemal połowa badanych wymieniła seks jako tabu najistotniej-
sze dla polskiej kultury. 30% respondentów stwierdziło, że na ten temat 

„się nie mówi”, chociaż jedynie 17% było przekonanych, że o seksie „mówić 
nie wolno”. Wyniki ankiety wskazują także, że „kolektywnie zakotwiczo-
nym i sankcjonowanym” tabu jest w Polsce „negatywne mówienie o Ko-
ściele”. Pozostałe tematy tabuizowane są bardzo słabo obecne. Responden-
ci jedynie marginalnie wskazywali na przemoc, aborcję, homoseksualizm, 
tematykę żydowską i antysemityzm, śmierć, miłość, narkotyki, choroby, 
politykę, eutanazję, kazirodztwo, pornografię, korupcję, antykoncepcję 
czy ksenofobię. Na straży przestrzegania tabu stoi, jeśli wierzyć wynikom 
badania, przede wszystkim społeczeństwo (opinia publiczna, normy spo-
łeczne) i Kościół (duchowni, katolicyzm, papież, religia)2.

Niestety poza konkluzją na temat wzajemnych relacji między tabu 
i instancjami kontrolującymi jego przestrzeganie czytelnik nie odnajdzie 

1 M. Fleischer, Obszar tabu w systemie polskiej kultury, „Rocznik Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego” 2003, 
t. 1, s. 21.

2 Tamże, s. 24, 28–29.
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w tekście refleksji dotyczącej wyników badania i wobec powyższego nie za 
bardzo wie, co ma z taką wiedzą począć. Uśmiechnąć się z politowaniem? 
Wyrazić uprzejme zdziwienie? Przytaknąć ze zrozumieniem?

Przede wszystkim lektura wyników przeprowadzonej przez Fleische-
ra, swoją drogą na gruncie polskim stosunkowo nowatorskiej, ankiety 
przynosi pewną informację o społecznej świadomości zjawiska tabu, ale 
jednocześnie każe czytelnikowi zwątpić w sens tego typu badań. Czy 
można „odpytać z tabu”, podobnie jak odpytuje się Polaków z preferencji 
turystycznych lub wyborczych? Czy tabu to tylko to, o czym nie wolno/nie 
mówi się? Gdzie nie mówi się o pewnych rzeczach, np. o seksie? W radiu 
i telewizji? W prasie? U cioci na imieninach? W domu – z mężem czy żoną, 
czy może w pracy? Co to znaczy mówić negatywnie o Kościele? Czy to 
oznacza dyskusję felietonistów o agentach w polskim Kościele w czasach 
PRL? Czy krytykę kiepskiego kazania podczas niedzielnego obiadu? Te 
i inne wątpliwości skłaniają historyka społecznego PRL, który stawia 
sobie za cel rekonstrukcję przestrzeni tabuizowanych, do refleksji, że 
nie warto żałować, iż nikt z socjologów w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych nie wpadł na pomysł podobnej ankiety (na marginesie – 
wątpliwe, by otrzymał zgodę na jej przeprowadzenie), ponieważ tego typu 
ilościowe badania socjologiczne potwierdzają po raz kolejny tylko jedną 
prawdę: prawdę o ogromnych trudnościach w naukowym uchwyceniu 
fenomenu tabu we współczesnym społeczeństwie. Jest to z pewnością 
także związane z ogromnym zamieszaniem pojęciowym i utożsamianiem 
tabu a to po prostu z zakazem, a to z normą, przyzwoitością, wreszcie 
poprawnością polityczną, przesądem, dogmatem, milczeniem czy za-
niechaniem3. 

1.1. Tabu. Wędrówki semantyczne 

Pojęcie tabu, znaczącego dosłownie tyle co „zakazane”, „święte”, przywie-
zione przez Jamesa Cooka, a raczej z przyczyn obiektywnych przez jego 
następcę na stanowisku kapitana – sir Jamesa Kinga, na kartach dzien-
nika pokładowego z wysp Polinezji pod koniec wieku XVIII, można bez 
wątpienia określić mianem jednego z najbardziej chwytliwych towarów 

3 K. Kończał, Uniwersalny fenomen, „Borrusia” 2005, nr 37, s. 31.
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importowanych w tym czasie do Europy z krajów pozaeuropejskich4. Za 
sprawą popularności, jaką cieszyły się, szczególnie na Wyspach Brytyj-
skich, pisma słynnego kapitana, pojęcie to zrobiło z czasem oszałamiającą 
karierę w językach potocznych krajów europejskich. Już na przełomie 
XVIII i XIX wieku zawędrowało na karty prywatnych dzienników i zna-
lazło swoje miejsce w encyklopediach, zapełniając w ten sposób factum 
językowe dla wyrażenia zsekularyzowanych świętości i zarazem zakazu 
ich przekraczania5. Także odkrywcy i poszukiwacze przygód, którzy szli 
w ślady Cooka, czuli się zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na 
zjawisko tabu. Zdaniem krytycznych badaczy dziewiętnastowieczni po-
dróżnicy równie często odnotowywali publiczne stosowanie słowa tabu, 
jak często słyszy się słowo bakszysz podczas podróży do miast Lewantu, 
chociaż według samego kapitana Cooka tabu było częściej widziane niż 
słyszane, a jako słowo w ogóle nie rzucało się w oczy.

Nad jawnymi i ukrytymi sensami tabu głowili się najwięksi antro-
polodzy, socjolodzy i psycholodzy 2. połowy XIX i 1. połowy XX wieku: 
Robertson Smith, James Frazer, Zygmunt Freud, Lucien Lévy-Bruhl, Alfred 
Redcliffe-Brown, Émile Durkheim6. Szczególne zainteresowanie proble-
matyką tabu pojawiło się w Wielkiej Brytanii w 2. połowie XIX wieku, co 
dziś uzasadniane jest przez krytyków fascynacją umysłów epoki wikto-
riańskiej tematyką zakazaną. Można wręcz rzec, że publikacje, które po-
wstawały i były dyskutowane w gabinetach uniwersyteckich Cambridge, 
stanowiły odpowiedź na swoiste społeczne zapotrzebowanie epoki na 
tego typu tematykę7. Franz Steiner zauważył już przed II wojną światową, 
iż refleksja na temat funkcjonowania tabu jest bardzo silnie związana ze 
współczesną badającemu (obserwującemu) to zjawisko kulturą. Już sam 
fakt, że James Cook jako pierwszy zwrócił uwagę na tabu w przestrzeni 

4 James Cook zapisał w swoim dzienniku: „Ludy Atoli […] przypominają te z Otaheite 
[Tahiti], jeśli chodzi o powagę miejsc religijnych oraz składanie ofiar z warzyw 
i zwierząt na rzecz swych bogów. Taboo było rozpowszechnione w Atoli, i było 
dużo bardziej restrykcyjnie przestrzegane. Dlatego z powagą i obawą przed obra-
żeniem kogokolwiek zawsze wypytywaliśmy, czy coś jest taboo i jak wymawiają oni 
to słowo, tafu?”. Cyt. za: F. Steiner, Selected writings, t. 1: Taboo, truth and religion, 
red. J. Adler, R. Fardon, New York 1999, s. 109 [tłumaczenie własne]. 

5 K. Kończał, Uniwersalny fenomen, dz. cyt., s. 33.
6 E.E. Evans-Pritchard, Preface, [w:] F. Steiner, Taboo, Routledge 2004 (Reprint 

edition), s. 12.
7 F. Steiner, Selected writings, t. 1, dz. cyt., s. 132–139.
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religijno-magicznej społeczeństw Polinezji, nie musi oznaczać – pisał – 
że jego poprzednicy, wielcy podróżnicy hiszpańscy czy duńscy, nie mieli 
z nim do czynienia. Być może jednak żaden z nich nie przywiązywał po 
prostu takiej do nich wagi, jak właśnie protestancki odkrywca z północy.

Tabu w szerokim zakresie było wykorzystywane przez religioznawców do 
analizy porównawczej wielkich kultur, przede wszystkim zjawisk w obrębie 
judaizmu, i, co charakterystyczne, służyło im do dowodzenia, z wykorzy-
staniem teorii ewolucji, tezy o przemianie społeczeństw prymitywnych 
(pierwotnych) ku postępowym i etycznym. Według Jamesa Frazera tabu, 
w którym, jak zgodnie twierdzono, łączy się w unikalny sposób nieczystość 
i świętość, było jednym z istotnych elementów myślenia magicznego i jako 
negatywna forma magii miało zapobiegać niechcianym wydarzeniom. W ten 
sposób demoniczna moc tkwiąca w tabu miała być dowodem na swoistość, 
ale i podrzędność myślenia pierwotnego (primitive) wobec kultur rozwinię-
tych. Według Roberta Maretta chroniło ono przed niebezpieczeństwem 
wynikającym z ponadnaturalnych mocy osób, rzeczy i miejsc. Ogromną 
wagę tabu jako elementu składowego religii dostrzegał także Émile Durk-
heim. Zakaz kontaktu z tym, co sprofanowane, miał być według niego 
warunkiem koniecznym dla nawiązania kontaktu ze świętością8.

Wspomniany wyżej Franz Steiner, pracownik Oxfordzkiego Instytutu 
Antropologii Społecznej, bardzo pobożny żydowski emigrant z Czech, 
jako pierwszy podjął się pogłębionej i krytycznej analizy funkcjonowania 
tego pojęcia na polu antropologii kulturowej. I powiedział to, co dzisiaj 
powtarzane jest niemal jak mantra przez badaczy tego fenomenu. Otóż 
napisał wprost, że wiele bardzo zróżnicowanych kwestii jest dyskutowa-
nych i opisywanych jako tabu9. 

Zdaniem Steinera tabu można ogólnie opisywać jako zjawisko związane 
przede wszystkim z mechanizmami posłuszeństwa, które mają znaczenie 
rytualne, w tym – ze specyficznymi, restrykcyjnie przestrzeganymi zasa-
dami zachowania w sytuacjach zagrożenia, które jako takie powiązane 
jest nie tylko z ochroną jednostki będącej w niebezpieczeństwie, ale także 
ochroną całego społeczeństwa przed takimi zagrożeniami, a więc niebez-
piecznymi dla danej społeczności osobami lub rzeczami. Zaznaczył on 
jednak, że dziś, myśląc o tabu, musimy brać pod uwagę liczne mechanizmy 

8 R.H. Winthrop, Taboo, [w:] tegoż, Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology, 
Santa Barbara 1991, s. 295–297.

9 F. Steiner, Selected writings, t. 1, dz. cyt., s. 107.
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społeczne, których formy nie mieszczą się w ramach jednej kategorii. Stało 
to w sprzeczności z dotychczasowym praktycznym szerokim zastosowa-
niem tej kategorii na polu nauk społecznych, na którym dominowało 
wąskie rozumienie tabu jako negatywnej sankcji – zakazu, którego zła-
manie skutkuje automatycznie karą bez ludzkiego pośrednictwa10. Steiner 
odrzucił jednoznaczną definicję tabu sformułowaną przez Margaret Mead 
w 1935 roku, zauważając, że nie jest ona stosowalna nawet w odniesieniu 
do ludów Pacyfiku, skąd ma się wywodzić. Na dowód tego przytoczył 
relację kapitana Kinga na temat dziewczyny, która odwiedziła europejski 
statek i tam spożyła zakazane potrawy składające się m.in. z wieprzowiny, 
a następnie, jak znajdujemy w zapiskach, nie padła trupem ot tak sobie, 
ale po prostu została mocno pobita za karę przez współziomków. Steiner 
podkreśla, że już samo tabu polinezyjskie, które zresztą opisuje jako raczej 
nietypowe, wiązało się z unikaniem zachowań, które mogły dotyczyć bar-
dzo różnych kwestii niezwiązanych z magią: zastrzeżenia praw człowieka 
do konkretnych przedmiotów, władzy wskazywania zbóż do uprawy w da-
nym miejscu, podporządkowania miejscowych dygnitarzy władcy etc11.

Najbardziej nowoczesne podejście do tematyki tabu zaproponowali 
funkcjonaliści strukturalni, którzy definitywnie odeszli od kojarzenia 
tabu tylko z mentalnością pierwotną, a w konsekwencji także z tym, co 
irracjonalne i nieoświecone. Radcliffe-Brown chciał interpretować tabu 
w kategoriach wartości o charakterze rytualnym, poprzez które ujawniają 
się najbardziej podstawowe wartości dla życia społecznego. Szczególnie 
istotną rolę miały odgrywać w tym systemie rytuały przejścia związane 
z dojrzewaniem, zawieraniem związku małżeńskiego czy śmiercią. Takie 
również podejście rozwinęła angielska antropolożka Mary Douglas, która 
wykazywała, że wszelkie struktury społeczne są powiązane cienką i splą-
taną nicią utkaną z idei nieczystości, nieporządku, zagrożenia i tabu12.

Rozważania Mary Douglas o tabu pojawiły się w najmniej stosownym 
momencie, czyli w epoce dzieci kwiatów i radosnego łamania możli-
wie wszelkich tabu. Wobec powyższego jej tezy nie wzbudziły w chwili 
publikacji szczególnego zainteresowania i na swój czas musiały długo 
czekać. Jej Czystość i zmaza ostatecznie doczekała się jednak opinii jednej 

10 Tamże. Por.: M. Mead, Tabu, Encyclopedia of the Social Sciences, t. 14, red. E.R.A. Se-
ligman, A. Johnson, New York 1935, s. 502–505.

11 F. Steiner, Selected writings, t. 1, dz. cyt., s. 209–211.
12 R.H. Winthrop, Taboo, dz. cyt., s. 295–297.
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z najciekawszych i najbardziej wpływowych prac z dziedziny antropologii 
kulturowej wydanych w XX wieku. Przełomowe w myśli Mary Douglas 
było nie tylko – jak podkreśla Joanna Tokarska-Bakir – rozszerzenie per-
spektywy w myśleniu o tabu i jego relatywizacja, ale przede wszystkim 
odwołanie się do kategorii brudu (nieczystości) jako bardzo istotnego 
elementu systemu kulturowego. To, że pokazała ona wewnętrzną racjo-
nalność zakazów i ich nieuchronność, jakkolwiek niezrozumiałe i uciąż-
liwe byłyby, musiało jednak wpłynąć na negatywny odbiór jej książki 
w momencie publikacji w 1966 roku13. Douglas stanęła w pewnym stop-
niu w opozycji wobec tych, którzy myśleli o tabu jako atawistycznych 
praktykach społecznych, a o łamiących tabu jako o żołnierzach nowo-
czesności i racjonalizmu. Według niej tabu nie jest samo w sobie złe ani 
dobre, słuszne czy niesłuszne, po prostu jest i na swój sposób oddziałuje 
na społeczne normy i wartości14. Nie powinno więc być wykorzystywane 
do oceny świata w kategoriach czarno-białej rzeczywistości.

„Tabu – pisze Douglas – stanowi spontaniczny instrument służący 
ochronie dystynktywnych kategorii wszechświata. Tabu chroni unikalny 
konsensus w kwestii tego, jak zorganizowany jest świat. Podtrzymuje 
chwiejną pewność. Redukuje intelektualny i społeczny nieład”15.

1.2. Tabu, czyli porządkowanie poprzez unikanie 

„Tabu będzie istnieć dopóty, dopóki będzie istnieć kultura – wszystko 
jedno, czy będzie to kultura afrykańskich Lele, amerykańskich gangów 
przestępczych, »międzynarodowych spisków bankowych« (Richard Rorty), 
niemieckich obozów koncentracyjnych, kultura bizantyjska czy gejowska – 
tabu jest bowiem warunkiem jej autodefinicji”16. Dopiero tak jednoznacz-
ne ujęcie funkcjonowania tabu jako uniwersalnego elementu rządzącego 

13 J. Tokarska-Bakir, Energia odpadków, [w:] M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. 
M. Bucholc, Warszawa 2007, s. 7–12. Por. także B. Walczak, Brud a społeczeństwo. 
Funkcja marginalizacji kategorii z perspektywy antropologii społecznej, „Kultura 
i Społeczeństwo” 2006, t. 50, nr 4, s. 143–156.

14 G. Koch, Between Fear of Contact and Self-Preservation: Tabor and its Relation to 
Dead, „New German Critique” 2003 (jesień), nr 90: Taboo, Trauma, Holocaust, s. 73.

15 M. Douglas, Preface, [w:] tejże, Purity and Danger, London–New York 2002, s. XI, 
cyt. za: J. Tokarska-Bakir, Energia odpadków, dz. cyt., s. 9.

16 J. Tokarska-Bakir, Energia odpadków, dz. cyt., s. 9.
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1.2. Tabu, czyli porządkowanie poprzez unikanie 

porządkiem społecznym może posłużyć historykowi jako metodologiczna 
podstawa analizy społeczeństw XX wieku, chociaż niewątpliwie wpisuje 
nasze rozważania w pozycje strukturalistyczne oraz wiarę w powszechność 
rytualizacji życia społecznego, z zastrzeżeniem samej Douglas o generalnej 
zmienności struktur społecznych i wzorców myślenia. Tabu jest obecne 
w każdej kulturze, ale w swoisty dla tej kultury sposób, tak jak każda 
kultura ma swoją koncepcję brudu i skalania. Uniwersalny jest jej zda-
niem również lęk przed przekroczeniem tabu, związany z przekonaniem 
o nieczystości pewnych zjawisk, rzeczy lub osób.

W ten sposób przezwycięża ona do dziś zresztą obecny problem zasad-
niczego podziału tabu na tabu pierwotne – odnoszące się do egzotycznego 
systemu wierzeń pierwotnych – oraz tabu współczesne, które mimo roz-
maitych różnic są jednak podobne, czego najlepszym przykładem może 
być tabu troficzne.

Procesy tabuizacji wpisują się w koncepcji Douglas w system metod 
postępowania ze zjawiskami niemieszczącymi się w kategoriach sche-
matu kulturowego oraz wieloznacznościami, których nie można nigdzie 
jednoznacznie zapisać. Jedne i drugie jako tzw. anomalie są utożsamiane 
z brudem, czyli według Douglas z tym, co nie jest na swoim miejscu, a więc 
jest potencjalnym zagrożeniem dla istniejącego porządku. Dążność do 
uporządkowania tego, co nie na miejscu, co niejasne, prowokuje konkretne 
społeczne działania. Douglas wyróżnia pięć schematów postępowania 
z takimi „odmiennymi sytuacjami”: 

 ¨ unikanie anomalii poprzez ustanowienie tabu, co potwierdza 
i umacnia definicje, z którymi są one niezgodne,

 ¨ dyskwalifikacja anomalii poprzez powtórną kwalifikację, która 
ogranicza jej dwuznaczność,

 ¨ fizyczna kontrola, 
 ¨ etykietowanie danego zjawiska jako zagrożenia, co skutkuje od-

sunięciem na dystans, stworzeniem kordonu sanitarnego wokół 
anomalii,

 ¨ sakralizacja anomalii i umieszczenie w obrębie rytuałów, następ-
nie wykorzystanie dla tych samych celów co w mitologii i poezji 
do wzbogacenia palety sensów lub skierowania uwagi na inne 
wymiary istnienia17.

17 M. Douglas, Czystość i zmaza, dz. cyt., s. 80–81.
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Dla badacza tabu wnioski te są o tyle istotne, że uświadamiają, iż ta-
buizacja jako sposób działania wobec anomalii nigdy nie jest zawieszona 
w próżni. Niemal zawsze towarzyszą jej inne zjawiska. Joanna Tokar-
ska-Bakir ilustruje ten fenomen przykładem stosunku wobec homosek-
sualizmu w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie angielskim, które 
jednocześnie stosowało wobec osób o takiej preferencji seksualnej kon-
trolę fizyczną w postaci kar, np. kary więzienia; kontrolę ideową poprzez 
skojarzenie z niebezpieczeństwem (kordon sanitarny tworzy w tym przy-
padku odium grzechu i występku, później zaś skojarzenie z chorobą, którą 
należy leczyć); dyskwalifikację anomalii (w dyskursie naukowym pojawia 
się nowa norma – homoseksualizm zaczyna być określany jako odmienna 
tożsamość seksualna, nie zaś jako grzeszny wybór) czy wreszcie omijanie 
anomalii poprzez wprowadzenie tabu (ostracyzm towarzyski, określanie 
mężczyzn homoseksualnych jako dekadentów i estetów)18.

Warto w tym miejscu przywołać słowa Jerzego Wasilewskiego, który 
przypomina, że niezależnie od tego, czy mowa o pierwotnym rozumieniu 
tabu czy jego współczesnych konotacjach, nie możemy zapominać, że 
słowo to związane jest z „zespołem reakcji niejasnych: stłumienia, unika-
nia, obawy o przekroczenie, powstrzymywania się i wstydu”, czyli czymś, 
co badacz ten nazywa „niepodlegającym władzy rozumu wewnętrznym 
cenzorem”19.

1.3. Morfologia tabu

Biorąc za podstawę teorię tabu Mary Douglas, przyjmuję, że tabu nie tylko 
funkcjonuje w złożonym systemie kontroli społecznej zjawisk uważanych 
za niepożądane, ale samo ma wielopoziomową strukturę. Z jednej strony 
składa się z obszaru tabu (tzw. obiektu tabu) oraz instancji czuwającej nad 
jego przestrzeganiem (elementu uzasadniającego przestrzeganie tabu). 
Z drugiej strony, jak mogliśmy zauważyć, ulega podziałom stratyfikacyj-
nym: dla dyskursów publicznych i dla poszczególnych grup społecznych. 

Już wymienione wyżej działania wobec anomalii mogą być wskazówką 
dla badacza, że ma do czynienia z potencjalnym obiektem tabu. Tabu 
to jednak niesformalizowany zakaz pewnych zachowań czy też nakaz 

18 J. Tokarska-Bakir, Energia odpadków, dz. cyt., s. 34.
19 J.S. Wasilewski, Tabu, Warszawa 2010, s. 10.
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1.3. Morfologia tabu

zdecydowanego omijania (unikania). Nie istnieją kodeksy tematów, o któ-
rych przykładowo nie powinno się mówić, tematów budzących zakłopo-
tanie, zawstydzenie lub wręcz obrzydzenie. Tabu pozostawia jednak ślady, 
których przykłady pojawiały się w powyższych rozważaniach, a które 
określa się mianem jego manifestacji. Do najistotniejszych znaków ist-
nienia konkretnego tabu w społeczeństwie należą: 

 ¨ sankcja w wypadku otwartego przekroczenia społecznego zakazu 
przez jednostkę lub publicznego ujawnienia tego faktu. Przejawia 
się ona dezaprobatą ze strony otoczenia, konfliktem, a nawet wy-
kluczeniem jednostki ze społeczności, towarzyskim ostracyzmem 
(zdaniem niektórych badaczy ten rodzaj manifestacji jest związany 
z wąsko pojmowanym tabu obyczajowym20),

 ¨ poczucie wstydu (zażenowania), którego doświadcza jednostka 
przekraczająca zakaz lub też mająca kontakt z jego manifestacją,

 ¨ publiczne komentarze dotyczące funkcjonowania tabu, formuło-
wane przez współczesnych, którzy w rozmaitej formie (naukowej, 
literackiej, filmowej etc.) dokonują krytycznej diagnozy stanu spo-
łeczeństwa,

 ¨ potrzeba „obejścia tematu” w dyskursie publicznym. Formy zbyt 
bezpośrednie, zbyt sugestywne, zbyt „komunikatywne”, odnoszące 
się do zjawisk szczególnie kontrolowanych przez cenzurę społeczną 
są wykluczone z normalnego użycia językowego i trafiają na indeks. 
W miejsce wypowiedzi bezpośrednich pojawiają się eufemizmy, 
metafory, zdrobnienia, porównania lub inne formy zastępcze (np. 
język medyczny)21.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że jak dotąd właśnie tabu języko-
we cieszyło się szczególnym zainteresowaniem badaczy, nie tylko zresztą 
w Polsce, jako najłatwiej uchwytne źródłowo. 

Aby dokonać analizy tabu, należy szukać manifestacji tabu, odpowie-
dzieć na pytanie o obiekty tabu i instancje kontrolujące, zasięg jego od-
działywania, kontekst, czyli mechanizmy towarzyszące, wzmacniające lub 
osłabiające jego siłę, ale przede wszystkim wciąż powtarzać pytanie o to, 
czemu ma ono służyć (abstrahując oczywiście od generalnego wniosku 

20 S. Widłak, Zjawisko tabu językowego, „Lud” 1968, nr 52, s. 12.
21 Zob. liczne przykłady omijania tabu: Z. Leszczyński, Szkice o tabu językowym, Lublin 

1988; K. Allan, K. Burridge, Forbidden words. Taboo and Censoring of the Language, 
Cambridge 2006.
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o uniwersalnym dążeniu człowieka do maksymalnego uporządkowania = 
kontrolowania otaczającego go świata). Wreszcie pozostaje nam „tylko” 
dociec, jaki wpływ mają tabu i zmiany w jego obrębie na życie konkretnego 
Polaka. W kontekście doświadczenia indywidualnego pojawiają się nie-
uchronnie kolejne bardzo istotne pytania o rolę wstydu, wstrętu i strachu.

Badanie obszarów granicznych pozwoli nam odczytać istotę reguł, 
na których opierały się porządki społeczne w PRL. Pomoże ono wyciąg-
nąć wnioski na temat wewnętrznych społecznych napięć, siły procesów 
modernizacyjnych i trwałości myślenia „tradycyjnego”, jak to określano 
w interesującej nas epoce. Sądzę także, że pokaże różnorodność polskich 
powojennych światów, które można stracić z oczu, obserwując powojenną 
Polskę z perspektywy Krakowa czy Warszawy.
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rozdział 2 

Wprowadzenie do dyskursu 
socjologicznego o rodzinie

Wiedza socjologiczna oraz wyniki badań nauk pokrewnych historii (demo-
grafia, etnologia etc.) są fascynującym i bardzo często wykorzystywanym 
dzisiaj źródłem historycznym. Szczególnie istotne dla tej książki bada-
nia socjologiczne są nieodłącznym towarzyszem współczesnych analiz 
społeczeństwa PRL1. Ogromna liczba danych gromadzonych przed laty 
metodami ilościowymi i jakościowymi tworzy blejtram, na którym hi-
storycy społeczni malują obraz transformacji społecznej tego czasu. Ze 
względu na ich ogromną wagę w wypadku historii rodziny, zarówno jako 
informacji z poziomu życia codziennego, jak i elementu dyskursu epoki, 
postanowiłam przyjrzeć się tym badaniom jako źródłu do badań histo-
rycznych, czyli przede wszystkim zadać sobie klasyczne pytanie o jego 
wiarygodność, a więc o to, czy warunki, w jakich powstawało źródło, 
miały wpływ na jego kształt, o to, jak czas i miejsce prowadzenia badań 
mogły determinować wnioski i narrację. Warunki nie oznaczają tutaj 
tylko warunków politycznych, ale także czysto naukowe, środowiskowe 
i materialne etc. Rozdział nie wyczerpuje tematu, który bez wątpienia 
zasługuje na odrębną pogłębioną analizę, anonsuje tylko kilka kluczowych 
z perspektywy tej książki zagadnień. 

1 Zob. m.in. P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny 
(1945–1989), Warszawa 2005; D. Jarosz, Mieszkanie się należy…: studium z peere-
lowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010; E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. 
Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa 2005; tejże, Mentalność ludności 
wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013; M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki. 
O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, Warszawa 2010; tejże, Socjalistyczny zakład 
pracy: porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, 
Warszawa 2005.
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Zasadniczy problem wzajemnych relacji socjologii i historii rodziny 
poruszył w 2014 roku Cezary Kuklo w swojej refleksji na temat dorobku 
polskiej historiografii w zakresie badań nad strukturami rodziny:

[…] socjologia dysponuje już obecnie w miarę całościowym obrazem 
współczesnej – co podkreślamy – rodziny polskiej i kierunkami 
jej przemian. Podobną uwagę można odnieść także do dorobku 
studiów etnologicznych, które za główny cel swoich dociekań sta-
wiają rekonstrukcję obyczajów i obrzędów rodzinnych, co wynika 
zresztą z traktowania rodziny jako zjawiska kulturowego. Tym-
czasem gdyby spojrzeć na rodzime dokonania nauki historycznej, 
podobnie zresztą jak i demografii, w zakresie studiów nad rodziną 
czy to Drugiej Rzeczypospolitej, czy też okresu II wojny światowej 
i pierwszych lat powojennych, to przychodzi stwierdzić, że daleko 
jest do osiągnięć, jakimi może się poszczycić w tym zakresie wspo-
mniana wyżej dyscyplina2. 

Być może właśnie z powodu powszechnej dostępności socjologicznych 
i etnograficznych prac o rodzinie, obok wymienionej przez Cezarego 
Kuklę dominacji historii politycznej i zdarzeniowej, historycy niechętnie 
zajmują się rodziną w XX wieku3. Jeżeli przyjmiemy, że socjologia stwo-
rzyła już w miarę pełny obraz współczesnej rodziny, a jej częścią będzie 
okres jej formowania się w XX wieku ze szczególnym naciskiem na jego 
2. połowę, to historykowi – przynajmniej na pierwszy rzut oka – niewiele 
pozostaje tutaj do roboty. Czy jednak na pewno? 

2 C. Kuklo, Demograficzno-społeczna problematyka rodziny w pierwszej połowie XX wie-
ku, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. 
Przegląd badań i problemów, red. C. Kuklo, P. Guzowski, Białystok 2014, s. 132.

3 Jak dotąd najlepiej rozwijały się badania nad rodziną w okresie międzywojennym, 
zob. K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka 
w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003, a także wybrane studia w publikacjach: Ro-
dzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie 
historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. C. Kuklo, Warszawa 2012; Pamiętnik XV Po-
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2: Przemiany społeczne a model rodziny, 
red. A. Żarnowska, Gdańsk 1995; Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodzi-
ny polskiej w kontekście europejskim, red. A. Żarnowska, A. Walaszek, D. Kałwa, 
Warszawa 2005; D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy 
środowisk kobiecych, Kraków 2001.
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Socjologia rodziny należała do niedawna do najbardziej płodnych 
dziedzin polskiej socjologii. Szczególnie w ostatnich dwóch dekadach 
PRL : tylko w ramach projektów prowadzonych przez Zygmunta Tyszkę, 
czyli poznańską szkołę rodziny, powstało 190 monografii i 1000 artyku-
łów, a do tego trzeba dodać niepublikowane prace magisterskie i dokto-
ranckie4. Bez socjologii więc ani rusz. Ale historycy mogą spać spokojnie, 
ponieważ ułożenie z ogromu makrostudiów oraz studiów przypadków 
spójnego obrazu przypomina układanie puzzli z tysiąca części, ze świa-
domością tego, że układanka jest wybrakowana, a spora część puzzli 
się powtarza. 

Aby dzisiaj świadomie wykorzystywać badania, które przeprowa-
dzano przed 60 czy 30 laty, musimy więc rozpoznać reguły rządzące 
wówczas doborem tematów oraz schematami interpretacyjnymi. Pozo-
stając w metaforyce obrazu, należy starać się ustalić, dlaczego malarz 
wybierał taką, a nie inną perspektywę, światło pada z lewej, a nie prawej 
strony, autor wykorzystuje określoną paletę barw, a model się uśmie-
cha. Na szczęście nie jesteśmy w tego typu analizie osamotnieni, bo 
autorefleksji nad tym obszarem badań socjologicznych dokonywali już 
sami socjolodzy i ich opinie zostaną tutaj uwzględnione5. Chcę jeszcze 
w tym miejscu podkreślić, że krytyka wszelkich źródeł historycznych ma 
tę nieprzyjemną właściwość, że wymaga od historyka przyjęcia pozycji 

4 B. Wejnert, Family studies and politics: the case of Polish sociology, „Marriage & Family 
Review” 1996, t. 22, nr 3–4, s. 238.

5 A. Kotlarska-Michalska, Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań 
nad rodziną polską, [w:] Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, 
red. I. Taranowicz, S. Grotowska, Wrocław 2015, s. 27–56; A. Wachowiak, Socjologia 
rodziny w Polsce: narodziny i rozwój, Poznań 1996; tejże, Poznańska socjologiczna 
szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Pol-
sce, „Roczniki Socjologii Rodziny. Dylematy Współczesnych Rodzin” 2005, t. 16, 
s. 227–243; Poznańska Szkoła Badań nad Rodziną. Metodologia i zastosowanie, red. 
Z. Tyszka, Poznań 1990; Z. Tyszka, Ukształtowanie się i rozwój socjologii rodziny 
w Polsce, „Roczniki Socjologii Rodziny” (Studia Socjologiczne i Interdyscyplinarne), 
Poznań 1990; B. Wejnert, Family studies and politics…, dz. cyt., s. 233–257; ponadto: 
I. Bukraba-Rylska, Polska socjologia wsi, czyli o służebnej, usłużnej i służalczej roli 
nauki, [w:] tejże, Służebna i służalcza rola socjologii oraz inne kwestie. Wybór arty-
kułów z lat 2007–2009, Warszawa 2009, s. 7–41 (Przedruk z: „Wieś i Rolnictwo” 
2009, nr 2, s. 9–31); J. Turowski, Przemiany rodziny wiejskiej w powojennej Polsce, 
„Roczniki Filozoficzne/Annales de Philosophie/Annals of Philosophy” 1969, t. 17, 
nr 2, s. 49–68.
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detektywa, który tropi słabości i błędy, co nie zmienia jednak założenia 
tej książki, która w dużej mierze opiera się na zaufaniu i wielostronnym 
wykorzystaniu źródeł proweniencji socjologicznej różnego typu. Roz-
dział ten nie jest także przeglądem badań socjologicznych nad rodziną, 
ponieważ byłby on wtórny wobec już istniejących prac, ma on przede 
wszystkim pokazać, że podobnie jak każde inne źródło historyczne 
badania socjologiczne są głęboko zanurzone w rzeczywistości histo-
rycznej i chcąc nie chcąc musi brać to pod uwagę6. Dlatego też starałam 
się ustalić ramy socjologicznych badań nad rodziną w Polsce i prefero-
wane perspektywy badań. Nasunęły się przy tym następujące pytania: 
Jakie modele tworzyli socjolodzy rodziny? Jakie pytania badawcze sobie 
zadawali? Jakimi celami się kierowali? Kto z nich starał się wyłamać 
z dominujących modeli badawczych? Wreszcie jakie problemy rodziny 
badacze społeczni identyfikowali jako nadrzędne?

2.1. Ramy dyskursu 

Badania socjologiczne w Polsce mają znakomitą przedwojenną tradycję 
i chociaż powojenne losy tej nauki były skomplikowane, to jej osiągnię-
cia także z tego okresu do dziś pozostają niepodważalne. W rozwoju tej 
dyscypliny wiedzy znalazła odbicie z jednej strony charakterystyczna dla 
przedstawicieli nauk społecznych potrzeba społecznego zaangażowania 
i wpływania na rzeczywistość, a więc dokonujące się w powojennej Polsce 
rewolucyjne zmiany, z drugiej zaś – dominacja w tej grupie naukowców 
już w okresie przedwojennym utożsamiających się z lewicą i głoszących 
potrzebę głębokiej transformacji polskiego społeczeństwa. Jerzy Szacki, 
jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej socjologii, podkreśla, że 
po okresie stalinowskim, który zmiótł socjologię z uniwersytetów, ocze-
kiwania wobec reprezentantów tej nauki były tak ogromne, że osłabiona 
wciąż socjologia z trudem mogła im sprostać, chociaż starano się nad-
robić straty i nadgonić zaległości lat 1939–1956. Konsekwencją doświad-
czenia stalinizmu miało być także poczucie niepewności jutra, które 
stymulowały socjologów do ciągłego, niemal obsesyjnego udowadniania, 

6 Zob. m.in. A. Kotlarska-Michalska, Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwie-
cza…, dz. cyt.
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że system socjalistyczny ich „potrzebuje”7. Wpływało to pośrednio na 
charakter analiz z lat 1956–1980. Przez 25 lat polska socjologia dryfo-
wała pomiędzy marksizmem, który według Szackiego był raczej stylem 
funkcjonowania w środowisku niż metodą prowadzenia i interpretacji 
badań, a zachodnią myślą socjologiczną, przede wszystkim w wydaniu 
anglosaskim, z którą polscy socjolodzy mieli kontakt dzięki wyjazdom 
zagranicznym, głównie za sprawą stypendiów fundacji Forda. Marksizm 
nie zdołał więc zdominować socjologii, chociaż gwarantując spokój, pa-
raliżował dyskusję: 

Skutkiem ubocznym tej nowej sytuacji stała się rosnąca nijakość 
polskiej socjologii, a także jej niezdolność do stawienia czoła zasad-
niczym problemom makrosocjologicznym i skłonność do pomijania 
najbardziej drastycznych politycznie spraw polskiego społeczeństwa8. 

Dodatkową konsekwencją polaryzacji metodologicznych zaintereso-
wań polskich socjologów tego okresu było odłożenie na półkę dorobku 
międzywojennej socjologii, przede wszystkim – do pewnego stopnia – tak-
że osiągnięć Floriana Znanieckiego. Sytuację zmienił radykalnie dopiero 
ruch Solidarności, który wstrząsnął środowiskiem. Socjolodzy wydawali 
się zaskoczeni nie tyle biegiem wypadków, ile własną nieumiejętnością 
jego przewidzenia. Współwinna temu była według Szackiego skłonność do 
prowadzenia wyrywkowych, detalicznych badań i unikanie syntetyzowania, 
ponieważ synteza była możliwa tylko w oparciu o doktrynę marksistowską9. 
W wyniku setek badań socjolodzy zgromadzili więc ogromną, ale rozpro-
szoną i niekompletną wiedzę na temat polskiego społeczeństwa tego czasu. 
Nie widząc całości, nie mogli proponować przekonujących wizji zmiany. 

Podstawowym odbiorcą badań i opartych na nich zaleceń było państwo, 
a więc ono miało określać standard i zakres zainteresowań socjologów. 
Jednak, jak zaznacza Marek Nowak, jednocześnie ta sama władza była 
niezdolna do posługiwania się powstającymi socjologicznymi narzędziami 
wpływu na procesy społeczne. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych 

7 J. Szacki, Polish Sociology 1940–1989. In Service of Society or in Service of the Regime?, 
„Polish Sociological Review” 1998, s. 115–131.

8 J. Szacki, Wstęp. Krótka historia socjologii polskiej, [w:] Sto lat socjologii polskiej: od 
Supińskiego do Szczepańskiego, red. J. Szacki, Warszawa 1995, s. 116–117.

9 J. Szacki, Polish Sociology 1940–1989…, dz. cyt., s. 126–127.



rozdział 2  | Wprowadzenie do dyskursu socjologicznego o rodzinie

46

z kolei straciła zaufanie i – co za tym idzie – zainteresowanie badaniami 
socjologów10.

W ten sposób przechodzimy jednak do problemu „użyteczności” ba-
dań socjologicznych dla historiografii. Czy to, co wydaje nam się wadą 
z punktu widzenia socjologii, nie jest w gruncie rzeczy zaletą z punktu 
widzenia potrzeb krytycznej historiografii? Czy rozproszenie i brak ge-
neralizacji nie pozostawiają pola do popisu historykom, którzy wykorzy-
stując pozycję zdystansowanego nie tylko dyscyplinarnie badacza, czas 
i ogólną wiedzę o epoce, ułożą bardziej przekonujący obraz, niż zrobiliby 
to socjolodzy kilkadziesiąt lat temu? Czy historyk może nieco arogancko 
powiedzieć, że korzystając z dorobku socjologów i własnej wiedzy jedno-
cześnie, widzi więcej?

2.2. Polscy socjolodzy rodziny po II wojnie światowej

Generalne uwagi Jerzego Szackiego można również odnieść do dorobku 
ściśle pojmowanej polskiej socjologii rodziny, ale wymaga to doprecy-
zowania losów tej subdyscypliny. Używam w tym miejscu pojęcia pol-
skiej socjologii rodziny w najczęściej stosowanym przez socjologów 
w Polsce wąskim tego słowa znaczeniu, tzn. w odniesieniu do badań 
skoncentrowanych wyłącznie na zmianach zachodzących w rodzinie, 
a nie poruszających tę problematykę w obrębie innych tematów wiodą-
cych (np. alkoholizmu). 

Dorobek polskiej socjologii rodziny jest dzisiaj oceniany zasadniczo 
z dwóch skrajnych perspektyw – afirmatywnej i krytycznej. Pierwszą, dużo 
lepiej słyszalną, reprezentują uczniowie i współpracownicy Zbigniewa 
Tyszki, który był założycielem i kierownikiem Zakładu Socjologii Rodziny 
w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W środowisku poznań-
skim istnieje bardzo silna potrzeba podkreślania dorobku ośrodka pod jego 
kierownictwem. Stąd także sporo publikacji przypominających regularnie 
jego osobisty dorobek i osiągnięcia Zakładu, które zamieszczane są przede 

10 M. Nowak, Czy pokolenia socjologów? Historyczne źródła, współczesne interpretacje 
(na podstawie doświadczeń poznańskiego ośrodka socjologicznego), [w:] Studiować 
socjologię w XXI wieku. Zbiór tekstów oraz wyników badań dotyczących studiów so-
cjologicznych na polskich i zagranicznych uczelniach, red. B. Mateja, B. Pawłowska, 
F. Schmidt, M. Weres, Poznań 2010, s. 49.
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wszystkim na łamach założonych przez Tyszkę „Roczników Socjologii 
Rodziny”11. Taka polityka upamiętniania, z punktu widzenia historii nauki 
zupełnie zrozumiała, wynikająca bez wątpienia przede wszystkim z po-
trzeby uczczenia dorobku szkoły, ma swoje daleko idące konsekwencje, 
głównie w postaci marginalizacji dorobku osób pozostających poza tzw. 
szkołą poznańską, w tym osób, które jeszcze w PRL zdecydowały się na 
migrację i publikowały o polskiej rodzinie poza granicami tego ośrodka12. 

Za awangardę ściśle pojmowanych badań nad rodziną w powojennej 
Polsce uznaje się Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie rozpoczął je jeden 
z twórców lubelskiej socjologii – Jan Turowski. W 1971 roku program 
socjologii rodziny stworzył Franciszek Adamski. Z jego inicjatywy rok 
później na KUL-u utworzono jedną z pierwszych w Polsce katedr socjo-
logii rodziny, pozostającą pod jego kierownictwem do końca lat siedem-
dziesiątych13. Celem programu badań i nauczania socjologii religii była 
promocja katolickiego modelu rodziny i wsparcie interdyscyplinarnych 
badań socjologicznych, psychologicznych, prawnych, ekonomicznych 
i  teologicznych nad rodziną14. Wśród ważnych badaczy ośrodka byli 
także ks. Leon Dyczewski, który łączył badania nad rodziną z badania-
mi kultury, oraz Piotr Kryczka, znany socjolog miasta i przestępczości 
nieletnich. Religijnością, m.in. w kontekście rodziny, zajmowali się na 

11 Wiele z wymienionych publikacji ma charakter wspomnieniowy i upamiętniający 
w związku ze śmiercią Zbigniewa Tyszki w 2003 roku, zob. m.in. A. Kotlarska-Mi-
chalska, Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich 
programów badawczych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2005, t. 16, s. 201–212 (Referat 
wygłoszony podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ra-
mach grupy ad hoc „Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim 
ćwierćwieczu XX wieku”); tejże, Profesor Zbigniew Tyszka – twórca polskiej socjolo-
gii rodziny, mistrz, nauczyciel akademicki, przyjaciel i współpracownik (1933–2003), 

„Człowiek i Społeczeństwo” 2005, t. 25: Tradycja jako wyznacznik współczesności, 
red. K. Zamiara, s. 131–136; S. Kosiński, Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii 
lubelskiej, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2005, t. 16, s. 213–226; Wspomnienia po-
święcone pamięci wybitnego familiologa profesora Zbigniewa Tyszki, „Małżeństwo 
i Rodzina” 2003, nr 4, s. 38–42.

12 Na przykład Barbara Łobodzińska, która publikowała bardzo ciekawe teksty na 
temat polskiej rodziny w języku angielskim już w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych, np. tejże, Divorce in Poland: Its legislation, distribution and social context, 

„Journal of Marriage and Family” 1983, s. 927–942. 
13 S. Kosiński, Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej, dz. cyt., s. 215–216, 218.
14 B. Wejnert, Family studies and politics…, dz. cyt., s. 236–237.
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KUL-u także ks. Władysław Piwowarski i ks. Janusz Mariański. Pomimo 
zaawansowanych i bardzo licznych badań przede wszystkim Adamskiego 
i Dyczewskiego wyraźna perspektywa konserwatywna, koncentracja na 
religii, wreszcie miejsce KUL-u na mapie ówczesnej polskiej nauki powo-
dowały, że ośrodek nie mógł jednak stanowić centrum, gdzie zbiegałyby 
się i integrowały różne nurty badań nad rodziną.

Chociaż w 1969 roku podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego nie było nawet sesji poświęconej rodzinie, co pośrednio wskazy-
wało, że czas dominacji subdyscypliny jeszcze nie nadszedł, rodziną zajmo-
wało się już wówczas bardzo wielu socjologów, także poza Lublinem. Wśród 
nich dominowali przede wszystkim badacze rodziny wiejskiej i transforma-
cji wiejskiej rodziny migrantów w warunkach miejskich. Ważną rolę ode-
grał tutaj ośrodek krakowski, czyli Katedra Etnografii Ogólnej i Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, skąd spod skrzydeł Karola Dobrowolskiego 
wyszła m.in. Danuta Markowska15. Ona także sporządziła szczegółowe ze-
stawienie ważnych badań poświęconych rodzinie wiejskiej do 1965 roku16. 
Pierwsze prace na temat rodziny publikowała wówczas Barbara Tryfan, 
autorka analiz poświęconych kobiecie wiejskiej, a w późniejszym okresie 
także ludziom starym na wsi. Tryfan będzie przez lata związana z ośrod-
kiem warszawskim jako pracownik Zakładu Socjologii Wsi w Instytu-
cie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Z Uniwersytetem 
Warszawskim związana była z kolei Barbara Łobodzińska, której badania 
koncentrowały się przede wszystkim na rodzinach warszawskich. Badania 
rodzin górniczych na Górnym Śląsku prowadziła późniejsza kierowniczka 
Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Śląskim Wanda Mrozek, uczennica 
Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego i Stanisława Ossowskiego.

Od początku lat siedemdziesiątych nastąpił zwrot i całkowita cen-
tralizacja badań nad rodziną, a liderem badań został Zbigniew Tyszka, 
który w latach sześćdziesiątych zajmował się rodziną robotniczą w rejo-
nach industrializowanych17. Podczas badań w Konińskiem wypracował 
on własną szczegółową metodologię badań łączącą metody statystyczne 

15 Między innymi D. Markowska, Rodzina w środowisku wiejskim. Studium wsi pod-
krakowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.

16 Zob. D. Markowska, Współczesne badania nad rodziną wiejską w Polsce, „Etnografia 
Polska” 1965, t. 9, s. 122–153.

17 Z. Tyszka, Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urba-
nizacji, Warszawa 1970. 
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z analizą monograficzną, podczas których wykorzystywał ogromną liczbę 
danych o rodzinie zbieranych poprzez bezpośrednie wywiady z członka-
mi rodzin oraz wywiady środowiskowe, obserwację podczas wywiadów, 
wypracowania dzieci pisane w szkole na temat własnej rodziny w czasie 
lekcji, wreszcie dane z zakładów pracy18. Skala zbieranych danych na 
temat rodziny może zadziwiać w epoce ogromnej świadomości prawa 
do prywatności i pokazuje odmienność myślenia o prawach badacza i re-
spondenta w tamtym czasie. 

Tyszka wierzył, że uda mu się ujednolicić polskie badania nad rodziną 
i centralizacja będzie najlepszym możliwym wyjściem dla rozwoju tej dys-
cypliny. Jego wizja zbiegła się w czasie ze zwrotem eksperckim w okresie 
gierkowskim i zielonym światłem dla szeroko zakrojonych badań nad 
społeczeństwem, które miały być docelowo wsparciem polityki społecznej 
państwa19. 

Jak pisze Joanna Bielecka-Prus:

Zadaniem socjologii miało być przeciwdziałanie negatywnym zja-
wiskom społecznym, sterowanie procesami społecznymi pod prze-
wodnictwem Partii, wspomaganie i prowadzenie efektywnej poli-
tyki społecznej. Socjolog to „ekspert od przyszłości” opracowujący 
prognozy, upowszechniający laickie zasady współżycia i moralność 
socjalistyczną. Socjologia miała wspierać rozwój społeczno-gospo-
darczy kraju oraz jego modernizację20. 

Rodzina była ważnym elementem społecznej układanki. Jedna z ekspertek, 
autorka bardzo wartościowego empirycznego studium na temat rodzin 
matek samotnych, zwracając uwagę na Radę do spraw Rodziny powoła-
ną przez rząd w 1978 roku, podkreślała:

W  ostatnich latach wytworzono korzystny klimat dla prac na-
ukowych na temat polskiej rodziny. Podjęta została koordynacja 

18 A. Kotlarska-Michalska, Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator…, 
dz. cyt., s. 202. Tam również szczegółowa bibliografia prac z zakresu metodologii 
Zbigniewa Tyszki.

19 D. Wincenty, Wokół projektu biografii Adama Podgóreckiego: wyzwania koncepcyjne, 
metodologiczne i społeczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 4, s. 87.

20 J. Bielecka-Prus, Społeczne role socjologów w PRL, „Przegląd Socjologiczny” 2009, 
t. 58, nr 2, s. 91.
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problematyki rodziny oraz kobiet pracujących w formie międzyre-
sortowego Zespołu do koordynowania realizacji polityki społecz-
nej na rzecz kobiety i rodziny w okresie Dekady Kobiet w latach 
1976–1985, powołanego zarządzeniem nr 39 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 czerwca 1976 r. Szczególną uwagę Zespół zwrócił na sy-
tuację różnych typów rodzin, a wśród nich rodzin niepełnych21. 

Dzięki polityce państwowej Zbigniew Tyszka pozyskał finansowanie 
dla wielkiego programu badań nad polską rodziną. W konsekwencji 
jego schemat badawczy stał się podstawą większości badań prowadzo-
nych w ramach ogólnopolskich państwowych programów22. Pierw-
szy z nich, zatytułowany „Rodzina w okresie budowy rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego”, był prowadzony w latach 1976–1980 
i skupił około 100 badaczy z całej Polski. Kolejny, pt. „Stan i przeobra-
żenia rodziny polskiej w latach 1976–1985”, był realizowany w latach 
1981–1985, stanowił jednak kontynuację pierwszego programu. W tym 
programie jako odrębny blok pojawiła się tematyka „patologii rodziny”. 
Blok ten przybrał formę badań nad „dewiacjami rodzinnymi” w trzecim 
z kolei programie: „Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich” 
(1986–1990)23. Dzięki programowi powstały także poznańskie „Roczniki 
Socjologii Rodziny”. 

Ocena wielkiego przedsięwzięcia Zbigniewa Tyszki nie jest łatwa. Mia-
ło ono sporo zalet i równie wiele wad, na które zwróciła uwagę już 20 lat 
temu Barbara Wejnert. Do zalet można zaliczyć bez wątpienia ogrom-
ny zakres interdyscyplinarnych badań, prowadzonych według jednego 
przemyślanego wzorca bez przerwy przez 15 lat. Na skutek takiej polityki 
badawczej udało się prowadzić wywiady co kilka lat z tymi samymi ro-
dzinami, co czyni je faktycznie unikatowymi nie tylko w skali Polski24. 
Program Tyszki zapewnił także kilkudziesięciu badaczom bardzo dobre 
warunki pracy w doświadczającej postępującego kryzysu ekonomicznego 
Polsce. Jeden z uczestników badań wspominał:

21 J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983, 
s. 18.

22 A. Kotlarska-Michalska, Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordyna-
tor…, dz. cyt., s. 204. 

23 Tamże, s. 210.
24 B. Wejnert, Family studies and politics…, dz. cyt., s. 236–237.
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Najprawdopodobniej wiele osób, podobnie jak ja, mile i z nostalgią 
wspomina współpracę w tym zespole naukowo-badawczym, panu-
jącą w nim krytyczną, ale i życzliwą atmosferę, a przede wszystkim 
konferencje sprawozdawczo-naukowe organizowane m.in. w uro-
czych podbydgoskich miejscowościach wypoczynkowych. Na nich 
wytwarzały się niekiedy familijne relacje oraz bezkolizyjne łączenie 
dyskursu naukowego z elementami relaksu i narodzin koleżeń-
sko-przyjacielskich więzi25. 

Niestety to, co wydawałoby się zaletą programu, oddziaływało ne-
gatywnie na jego realizację. Tyszka doprowadził bowiem, zapewne bez 
takiej intencji, do pełnego podporządkowania badań nad rodziną państwu. 
Zniknęło rozproszenie, które pozwalało – jak to podkreślał Szacki – za-
chować socjologom względną niezależność. To rząd mianował kierownika 
programu, finansował jego realizację i kontrolował wyniki. Pośrednio na 
skutek centralizacji postępowała także marginalizacja badań nad rodzi-
ną prowadzonych poza programem, przede wszystkim na Uniwersytecie 
Warszawskim, w Krakowie, na KUL-u, na Śląsku czy w Gdańsku. Jak pisze 
Anna Wachowiak: 

Znalezienie się w kręgu centralnie koordynowanego problemu 
międzyresortowego oznaczało uzyskanie pieniędzy na prowadzenie 
badań. Bez tego wytwarzała się sytuacja uniemożliwiająca niejed-
nokrotnie realizację zamierzeń badawczych26. 

I odwrotnie – dzięki programowi zaistniały ośrodki, które nie miały 
szczególnego dorobku, jeżeli chodzi o badania nad rodziną. Dotyczyło 
to przykładowo socjologów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
którzy nie posiadali doświadczenia w tym zakresie, i jeżeli wierzyć relacji 
Stanisława Kosińskiego, zostali dokooptowani do programu nieco przy-
padkowo i w konsekwencji musieli dostosować do wymagań programu 
swoje dotychczasowe badania z zakresu socjologii zdrowia27. Zasadniczo 

25 S. Kosiński, Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej, dz. cyt., s. 214–215.
26 A. Wachowiak, Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną…, dz. cyt., s. 236.
27 Okoliczności wejścia do zespołu Tyszki relacjonuje szczegółowo Stanisław Kosiński: 

„Potem wielokrotnie uczestniczyłem w warszawskich i podwarszawskich rozmaitych 
konferencjach, na których również widywałem już wtedy doc. Tyszkę. W drugiej 



rozdział 2  | Wprowadzenie do dyskursu socjologicznego o rodzinie

52

jednak program powstawał we współpracy Tyszki z Henrykiem Bednar-
skim z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz zasłużonym dla 
rozwoju socjologii morskiej Ludwikiem Janiszewskim z Uniwersytetu 
w Szczecinie.

Kontrola państwowa i obecność działacza partyjnego wśród liderów 
projektu (Bednarski był I sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy) musiały 
zniechęcać do podejmowania badań ryzykownych z punktu widzenia 
interesu władzy. Zresztą do takich badań zniechęcał już przykład losów 
Adama Podgóreckiego, którego próby tworzenia niezależnych ekspertyz 
poziomu ubóstwa w Polsce i zakresu rozpowszechnienia patologii społecz-
nych w Zakładzie Socjologii Norm i Patologii Społecznej UW zakończyły 
się w 1976 roku rozwiązaniem jednostki i karnym przeniesieniem pracow-
ników do innych instytutów28. W równym stopniu z paternalistycznych 
relacji państwo–badacze i z braku konceptualizacji wynikał brak wyrazi-
stych tez konstruowanych na podstawie dziesiątków jednostkowych, de-
talicznych i długotrwałych badań empirycznych. W konsekwencji, biorąc 
pod uwagę ogrom środków i działań organizacyjnych, dorobek socjologów 
rodziny z lat sześćdziesiątych i pierwszej połowy lat siedemdziesiątych 
wydaje się poprzez swoje zróżnicowanie ciekawszy i lepiej oddający tak 
zmiany społeczne w skali makro, jak i jednostkowe lęki i problemy, przede 
wszystkim związane z urbanizacją i przeobrażeniami na wsi z jednej strony, 
a dylematami uzawodowienia kobiet – z drugiej. W drugiej fazie badań 
nad rodziną szkielet badań przygniótł ich obiekt na tyle skutecznie, że 
nawet stan wojenny, skrajny kryzys ekonomiczny, zbiednienie oraz ma-
sowe migracje nie znalazły dostatecznego odbicia w wynikach badań 
zespołu Tyszki. Nawet jeżeli ludzie wydawali się bardziej przygnębieni, 
nie wpłynęło to na katalog badanych problemów i stosowane metody. 
Zmiana nastrojów i sytuacji rodzinnej przebija wyraźnie w badaniach 

połowie lat 70. podczas powrotu autobusem z podwarszawskiej konferencji za-
proponował mi uczestnictwo w kontynuowanych już wówczas ogólnopolskich 
badaniach nad rodziną. Uznałem to za bardzo atrakcyjną ofertę nie tylko dla mnie, 
ale także, a nawet przede wszystkim, dla moich współpracowników. Bez dłuższego 
namysłu propozycję przyjąłem z wyraźnym zadowoleniem i wdzięcznością”. S. Ko-
siński, Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej, dz. cyt., s. 222.

28 Zob. szerzej D. Wicenty, Socjologia nieposłuszna w PRL? O funkcjonowaniu Zakładu 
Socjologii Norm i Patologii Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Reso-
cjalizacji w latach 1972–1976, [w:] Jedna nauka – wiele historii. Dzieje subdyscyplin 
socjologicznych w Polsce, red. P. Łuczeczko, D. Wicenty, Gdańsk 2010, s. 36–57. 
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2.2. Polscy socjolodzy rodziny po II wojnie światowej

prowadzonych w ostatniej dekadzie PRL, kiedy to problemem stało się 
nawet namówienie Polaków do przyjęcia pod swój dach ankieterów. Ma-
ria Łączkowska, która analizowała inteligenckie rodziny wielkomiejskie 
w 1985 roku, podkreślała, że spośród 450 wytypowanych rodzin poznań-
skich lekarzy i nauczycieli na wywiady zgodziło się nieporównywalnie 
mniej niż 10 lat wcześniej. Grupie udało się przeprowadzić tylko 287 
bardzo lakonicznych wywiadów29. Podobnie reagowali robotnicy wiosną 
1988 roku30. Tak lekarze i nauczyciele, jak i robotnicy często nie chcieli 
nawet zamienić słowa o materialnych warunkach życia. 

Ankietowane rodziny lat osiemdziesiątych rozsadzały wyobrażony 
wzorzec zakorzeniony w latach sześćdziesiątych. Można tutaj raz jeszcze 
posłużyć się cytowanymi badaniami dotyczącymi poznańskiej inteligencji, 
którą zdiagnozowano jako zaskakująco „bierną” („wykształcono człowieka 
biernego”), przyjmując jako podstawę takiej opinii niższą niż wcześniej 
aktywność pozarodzinną i pozazawodową31. Jednocześnie nie starano 
się zreflektować pracy badanych lekarzy na kilku etatach czy wyjazdów 
zagranicznych członków rodziny do pracy o charakterze fizycznym (sprzą-
tanie, obsługa sanitarna chorych), o których ankietowani bardzo niechęt-
nie, niejako ze wstydem, ale jednak mówili. 

Zjawiska te wykraczały bowiem poza katalog apriorycznie zdefiniowa-
nych problemów. Niestety wiele zespołowych badań nad rodziną ostatniej 
dekady PRL wpisywało się w ramy tak krytykowanej przez zrewoltowa-
nych badaczy lat osiemdziesiątych socjologii zbiurokratyzowanej czy 
też – stosując pojęcie Jana Jerschinina – socjologii konserwującej, której 
celem było potwierdzanie wizji społeczeństwa narzuconej przez władzę32.

Pomimo sugestii, że najistotniejsze jest jednostkowe szczęście osób 
tworzących rodzinę (jakość ich życia i jakość łączących członków rodziny 
relacji), polscy socjolodzy reprezentowali podejście funkcjonalno-struktu-
ralistyczne, czyli skupiali się na formach i kształcie rodzin oraz ich funk-
cjonalności w odniesieniu do większej wspólnoty, a także na związkach 

29 M.  Łączkowska, Tendencje przemian w  wielkomiejskiej rodzinie inteligenckiej, 
[w:] Analiza przemian wybranych kategorii rodzin polskich, red. Z. Tyszka, Poznań 
1990, s. 49–88.

30 J. Stańko-Krajewska, Wielkomiejskie rodziny robotników wykwalifikowanych prze-
mysłu maszynowego, [w:] Analiza przemian…, dz. cyt., s. 9–48.

31 M. Łączkowska, Tendencje przemian w wielkomiejskiej rodzinie inteligenckiej, dz. cyt., 
s. 61–64.

32 J. Bielecka-Prus, Społeczne role socjologów w PRL, dz. cyt., s. 96.
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z instytucjami i organizacjami społecznymi. Zajmowano się ponadto po-
działami ról społecznych w rodzinie i hierarchią władzy. Paradoksem ba-
dań nad rodziną tego czasu jest obowiązek klasyfikowania, współistniejący 
z potrzebą generalizacji i unifikacji, czego efektem było zacieranie różnic 
regionalnych. Nie prowadzono także badań porównawczych.

2.3. Gloryfikacja rodziny a paradygmat kryzysu

Socjologiczne debaty o rodzinie w PRL po 1956 roku, niemal nietkniętej 
problemami rewolucji seksualnej, która wstrząsnęła rodziną po drugiej 
stronie żelaznej kurtyny, były bardzo powściągliwe. I była to niewątp-
liwie jedna z podstawowych cech i chyba jednak bolączek tej nauki. 
Pomimo istnienia skrajnie odmiennych opinii na temat tego samego 
zjawiska, np. transformacji rodziny wiejskiej migrującej do miasta, trud-
no szukać zaciekłych sporów czy otwartej polaryzacji opinii (podkreślmy 
tutaj – zwerbalizowanych) pomiędzy naukowymi zwolennikami akcep-
tacji społecznej dla antykoncepcji i jej zdecydowanymi przeciwnikami, 
między tymi, którzy w tym samym mniej więcej czasie badali „akceptację 
dla rozwodów”, i tymi, którzy badali „akceptację dla nierozerwalności 
małżeństwa” (podobnie było w wypadku oceny procesów zawodowej 
emancypacji kobiet) i – warto dodać – często wzajemnie się cytowali, 
czyli jednak uznawali naukową rangę swoich badań. Współistnie-
nie badaczy reprezentujących stanowisko konserwatywne, związane 
z KUL-em, i promodernistycznie zorientowanej większości to bardzo 
ciekawy fenomen, którego analiza wykracza poza tematykę niniejszego 
rozdziału i wymaga pogłębionych badań nad środowiskiem nauk spo-
łecznych w PRL.

„Dyskurs kryzysowy”, jak to określił Filip Schmidt, jest przypisany re-
fleksji o rodzinie, zaś od końca XIX wieku obserwować można narastanie 
obaw o rozkład tej instytucji, które towarzyszyły zmianom obyczajowym 
związanym głównie z emancypacją kobiet33. Wieszczenie kryzysu w la-
tach dwudziestych czy sześćdziesiątych XX wieku było niemal zawsze 
znakiem postępujących zmian organizacji (formy) rodziny i pełnionych 

33 F. Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle 
przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, War-
szawa–Toruń 2015, s. 23.
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2.3. Gloryfikacja rodziny a paradygmat kryzysu

przez nią funkcji społecznych. Mirosława Parzyńska we wstępie do zbioru 
pamiętników konkursowych z 1962 roku pytała:

Czy kryzys rodziny? Jaka jesteś, rodzino? Pytania te wyrażają nie 
tylko, zrozumiałą zresztą, ciekawość. Odbija się w nich również, 
nie mniej zrozumiały, niepokój. Co należy sądzić o przeobrażeniach 
dotychczasowego, tradycyjnego modelu rodziny? Jak je oceniać – 
pozytywnie czy negatywnie?34 

Poziom natężenia współczesnych socjologicznych sporów o to, czy 
mamy do czynienia lub też nie z głębokim kryzysem rodziny35, nieco 
utrudnia nam dzisiaj ocenę analiz z  lat siedemdziesiątych czy osiem-
dziesiątych, w których ważne tezy sugerujące odmienne interpretacje 
zjawisk giną wśród zestawień tabelarycznych zebranych w ankietach opi-
nii. Ówczesna socjologia nie zadawała sobie oczywiście pytań o zmierzch 
rodziny. Naturalnie mówiono o kryzysie, jednak rodzina w socjalistycznej 
rzeczywistości po 1956 roku była dla wszystkich liczących się ekspertów 
niepodważalnym składnikiem układanki społecznej, a małżeństwo i po-
siadanie dzieci naturalną koleją rzeczy oraz ważnym elementem samore-
alizacji jednostki. Zresztą o obecności wartości rodzinnych w świadomości 
społecznej Polaków socjolodzy przypominali niezmiennie aż do połowy 
lat osiemdziesiątych. 

Pogłębiona analiza badań ujawnia jednak pewną schizofreniczność 
w obrębie szeroko pojętych socjologicznych badań na temat rodziny. Feno-
men ten wiążę z jednej strony z nierealistyczną gloryfikacją polskiej ro-
dziny36 jako rodziny socjalistycznej, co można wyczytać z wielu opracowań, 
szczególnie dwóch ostatnich dekad PRL, a jednocześnie – z ogromnym 
rozwojem badań nad zjawiskami określanymi jako odbiegające od rodzin-
nej normy, czyli stosując ówczesną nomenklaturę – „patologiami rodzi-
ny”. Sytuację określam jako schizofreniczną, ponieważ wnioski z jednego 

34 M. Parzyńska, Wstęp, [w:] Jaka jesteś rodzino?, wybór i oprac. M. Parzyńska, I. Tar-
łowska, posłowie A. Kłoskowska, Warszawa 1965, s. 5.

35 Szerzej na temat współczesnego dyskursu kryzysowego zob.: T. Szlendak, Interpre-
tacje kryzysu rodziny w socjologii. Między familijnym fundamentalizmem a rewolucją 
stylów życia, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 4. 

36 To podstawowa teza Barbary Wejnert, która wytyka polskiej socjologii rodziny 
pomijanie problemów patologii społecznych i ich związków z ubóstwem, zob. 
szerzej B. Wejnert, Family studies and politics…, dz. cyt., s. 244.
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i drugiego typu badań rzadko się spotykały. Coraz obszerniejsze i detalicz-
ne badania nad przemocą domową czy alkoholizmem były rejestrowane 
jako dotyczące rodzin patologicznych i nie miały rewolucyjnego wpływu 
na opinię o polskiej rodzinie jako takiej. Bezpieczną separację ułatwiało 
to, że patologiami zajmowali się często prawnicy lub socjolodzy prawa, 
chociaż wśród socjologów badających rodzinę coraz ważniejsze miejsce 
zajmowała, począwszy od lat siedemdziesiątych, Maria Jarosz, która specja-
lizowała się i specjalizuje do dzisiaj w problematyce patologii i nierówności 
społecznych oraz publikowała w ramach ówczesnych tzw. centralnych 
programów badawczych37. Natężenie badań nad patologiami i dewia-
cjami już w latach siedemdziesiątych budziło nawet niepokój niektórych 
obserwatorów i uczestników debaty:

Analiza badań empirycznych prowadzonych nad rodziną  w  la-
tach 70 wykazała, że uwaga badaczy profesjonalistów i działaczy 
społecznych skupia się na zagadnieniu patologii i dezorganizacji 
tej instytucji. I tak jak w języku potocznym symbolem zmian są 
ich skutki, tak oceniając reorganizację i przeobrażenia rodziny, 
skłonni jesteśmy wymieniać tylko skutki negatywne: wzrost liczby 
rozwodów, przestępczość nieletnich38. 

Wbrew jednak obawom autorki tych słów, Marii Trawińskiej, alkoho-
lizm, przemoc w rodzinie czy przestępczość nieletnich nigdy nie przesło-
niły dominującej optymistycznej wizji „społecznej komórki”, która sobie 
radzi i ma dalekosiężne plany na przyszłość. „Mamy obecnie do czynienia 
nie z kryzysem małżeństwa i rodziny jako instytucji społecznych, ale po-
szukiwaniem nowoczesnej formuły egzystencji”, podkreślała Łobodzińska 
i takie ujęcie można (w naukach społecznych, a nie debacie publicznej 
jako takiej) uznać za dominujące39.

37 Maria Jarosz jest autorką i redaktorką bardzo wielu publikacji na temat patologii 
w obrębie rodziny, m.in.: (red.), Wybrane zagadnienia patologii rodziny, Warsza-
wa 1976; Problemy dezorganizacji rodziny: determinanty i społeczne skutki, Warszawa 
1979; (red.), Patologia życia rodzinnego. Praca zbiorowa, Warszawa 1990; Samo-
zniszczenie: samobójstwo, alkoholizm, narkomania, Wrocław 1980; Dezorganizacja 
w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1987.

38 M. Trawińska, Bariery małżeńskiego sukcesu, Warszawa 1977, s. 7.
39 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, Warszawa 1974, s. 199.
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2.3. Gloryfikacja rodziny a paradygmat kryzysu

Najbardziej problematyczny wydaje się wątek standardu życia polskich 
rodzin. Małgorzata Szpakowska tak pisała w 2003 roku o wypowiedziach 
kobiet z lat sześćdziesiątych: 

Bieda jest tłem przeważającej części wypowiedzi konkursowych. Jest 
to bieda wielowarstwowa – owszem, przedwojenna i okupacyjna, 
ale również powojenna, ludzie mogą o niej nie pisać wprost, ale 
jest wyraźnie wyczuwalna. Najwyraźniej może widać ją w drobnych 
radościach: z radia marki „Pionier”, z telewizora na raty. Albo w ko-
mentarzu nauczyciela do obowiązkowej zbiórki makulatury w szko-
łach, po cztery kilogramy od dziecka: „Skąd dziecko wiejskie ma 
zebrać tyle makulatury”. Bieda w tych relacjach nie jest niczym 
wstydliwym, jest raczej oczywistością nieodłączną od życia40.

Szpakowska zwraca uwagę na „oczywistość” życia w ciężkich warun-
kach w świadomości ludzi. Tej oczywistości przypisuje także pominięcie 
trudnych warunków życia jako kontekstu problemów opisanych przez 
socjologa kultury Marcina Czerwińskiego w jego słynnej książce Przemia-
ny obyczaju, podsumowującej transformacje społeczne w powojennym 
dwudziestopięcioleciu. Dopuszcza ona jednocześnie świadomą ingerencję 
cenzury. Wejnert nie jest tak wyrozumiała i traktuje pomijanie ubóstwa 
jako podstawową słabość badań nad rodziną w PRL. 

Idealizację rodziny wzmocnią wypowiedzi badaczy związanych bezpo-
średnio lub pośrednio z opozycją polityczną lat osiemdziesiątych. Hanna 
Bojar przywołuje (w kontekście krytycznym zresztą) badania Jadwigi Kora-
lewicz, Edmunda Wnuka-Lipińskiego oraz Piotra Glińskiego i podkreśla, 
że istnieje rodzaj przekonania o sile rodziny, jako „podstawowej komórki 
społeczeństwa”, która miała nigdy w dobie PRL nie stać się „podstawową 
komórką systemu”:

Wielu badaczy wskazuje, iż swą wysoką pozycję wśród innych in-
stytucji życia społecznego rodzina zawdzięcza właśnie temu, iż 
wielokrotnie w historii społeczeństwa polskiego bywała swego 
rodzaju azylem, miejscem ucieczki od dominującego systemu. To 
rodzinie, obok Kościoła, przypisuje się podstawową i decydującą 

40 M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, 
Warszawa 2003, s. 107.
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rolę w procesie transmisji wielu wartości istotnych dla zachowania 
tożsamości narodowej41. 

Ta specyficzna forma gloryfikacji, wyrastająca z przewrotu początku 
lat osiemdziesiątych, polegająca na nadaniu rodzinie rangi przetrwalni-
ka wartości oraz schronienia, czyniła z małej wspólnoty rodzinnej trwały 
element składowy szerszego bloku „opozycjonowania” systemu. Sama 
Hanna Bojar poddawała takie ujęcie krytyce przynajmniej w kontekście 
ostatniej dekady PRL, nazywając je „mitem społecznym podtrzymują-
cym poczucie sensu życia”. Jej zdaniem kryzys ekonomiczny spowodował, 
że rodzina się „upolityczniła” i straciła zdolność chronienia prywatności.

2.4. Teoria wielkiej zmiany 

Zbigniew Tyszka tak podsumowywał w 1990 roku 15-letnie badania nad 
polską rodziną:

Rodzina zwróciła więc na siebie uwagę – także i badaczy – jako 
bardzo ważna grupa i instytucja społeczna podlegająca gwałtow-
nym przemianom […] Zmiany ustrojowe, zmiana ustawodawstwa 
rodzinnego, gwałtowna industrializacja i związana z nią urba-
nizacja przeprowadzona w typowo rolniczym uprzednio kraju, 
wzmożona ruchliwość geograficzna spowodowana przemianami 
industrialno-urbanizacyjnymi oraz przesunięciem wschodnich, 
zachodnich i północnych granic naszego kraju, umasowienie 
pracy zawodowej kobiet zmieniające znacznie rytm życia codzien-
nego oraz układ pozycji społecznych w ramach rodziny, znaczna 
i szybka ewolucja obyczajów – wszystko to spowodowało inten-
sywne procesy wewnątrzrodzinne, zmieniało sytuację rodziny 
w układach mikrostrukturalnych, makrostrukturalnych i całym 
społeczeństwie globalnym, wpływało na wzorce życia rodziny i jej 
system wartości. Zmianom pozytywnym towarzyszyły konflikty 
i napięcia42. 

41 H. Bojar, Rodzina i życie rodzinne, [w:] Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo 
polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Londyn 1991, s. 28, 65. 

42 Z. Tyszka, Ukształtowanie się i rozwój socjologii rodziny w Polsce, dz. cyt., s. 11.
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Znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jak polska rodzina zmieniła się 
pod wpływem zakładanej przez system społeczno-polityczny modernizacji 
kraju, to podstawowe zadanie, które stawiali sobie socjolodzy, począwszy 
od końca lat pięćdziesiątych. To, że zmieniła się, było niepodważalnym 
pewnikiem. Czy upowszechniło się równouprawnienie, egalitaryzacja 
i demokratyzacja relacji? Czy rodzinę patriarchalną zastąpiła nowoczes-
na rodzina nuklearna? Czy obywatel wykorzystał szansę rozwoju, jaką 
stworzyło mu państwo?43 

Teza o wielkiej bezdyskusyjnej zmianie otwiera wiele pozycji na temat 
rodziny miejskiej i wiejskiej w PRL, a jej opis bywa emocjonalny i uderza 
optymizmem:

[…] w losach rodzin, w ich konfliktach, możliwościach i osiągnię-
ciach odczytujemy epopeję zbiorową i szanse dane całemu poko-
leniu – szanse nowego społeczeństwa Polski Ludowej44. 

Transformacja rodziny wpisana była więc w proces modernizacji 
Polski. Z jednej strony jako efekt zmian gospodarczych i politycznych, 
z drugiej jako samodzielny, chociaż nieprzebiegający w izolacji, proces 
transformacji wyobrażeń i praktyk społecznych w przestrzeni prywatnej. 
Bo raczej nie wątpiono w to, że państwo powinno gwarantować rodzinie 
prawo do prywatności45. Analizując postępy modernizacji, polscy socjo-
lodzy posiłkowali się dorobkiem socjologii amerykańskiej w zakresie ba-
dań nad rodziną w przestrzeni zindustrializowanej, chociaż zastrzegano, 
że wyniki są weryfikowane na gruncie polskich badań empirycznych. 
O ile wcześniej pisałam więc o wyborze między marksizmem a zachodnią 
myślą socjologiczną, to w wypadku socjologii rodziny należy podkreś-
lić, że dominuje zdecydowanie ta druga tendencja. Widomym efektem 
transformacji miały więc być: wzrost rozwodów, rozpowszechnienie 

43 „Awans zależy tylko od aspiracji i pracy jednostki, zaś wskaźnikiem pozycji spo-
łecznej jest wykształcenie i osobiste kwalifikacje”, B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, 
dz. cyt., s. 1, 11–12.

44 D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Warszawa 1976, 
s. 151.

45 W ujęciu Anny Dodziuk-Lityńskiej i Danuty Markowskiej to ważny składnik 
modernizacyjnej wizji. Polska jako państwo nowoczesne, planując politykę spo-
łeczną, powinna respektować prawo swoich członków do prywatności, zob.: A. Do-
dziuk-Lityńska, D. Markowska, Współczesna rodzina w Polsce, Warszawa 1975, s. 8.
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kontroli urodzeń i zmniejszenie rozmiarów rodziny, zmniejszenie się au-
torytetu męża i ojca, wzrost kontaktów seksualnych poza małżeństwem, 
wzrost liczby pracujących zawodowo mężatek, wzrost wolności osobistej 
członków rodziny, przejmowanie przez państwo funkcji opiekuńczych, 
laicyzacja obyczajów oraz zmiany w funkcjonowaniu gospodarstwa 
domowego46.

Na tym gruncie wypracowano swoisty ideał nowoczesnej, egalitarnej 
polskiej rodziny, która była rodziną małą, dwupokoleniową, a pracujący, 
równi sobie małżonkowie tworzyli trwały związek intymny, świadomie 
wychowując (zwykle dwoje) dzieci dzięki pomocy państwowych placó-
wek opiekuńczych i oświatowych. Renata Siemieńska dodawała do tego 
wzorca, także odwołując się do badaczy miast amerykańskich, ważną rolę 
konsumpcji, która eliminowała wytwarzanie dóbr w przestrzeni prywatnej 
oraz wagę związków pozarodzinnych poszczególnych członków rodziny47. 
Polska rodzina socjalistyczna nie jest więc niczym szczególnym na tle 
rozwoju myśli socjologicznej tego czasu. W ramach tzw. pierwszej no-
woczesności rodzina w krajach Europy i Ameryki miała być formowana 
przez przemysł i państwo. „Ukształtowano wtedy »rodzinę normalną« 
(czyli nuklearną), od której odstępstwa etykietowane były [przez eksper-
tów – B.K.-K.] jako dewiacje, a nawet patologie”48. 

W konsekwencji większość badań opierała się na porównywaniu rze-
czywistości z tak opisanym ideałem, który powstał na gruncie ujednolico-
nego wzorca miejskiej rodziny inteligenckiej. Tym samym poprzeczkę po-
stawiono bardzo wysoko, dużo wyżej niż sięgała złożona rzeczywistość 
społeczno-polityczna i kulturowa Polski, która z trudem poddawała się 
tego typu generalizacjom. Z dzisiejszej perspektywy z bólem serca na-
leży oddzielić podyktowane oczekiwaniami generalizacje od wyników 
jednostkowych badań, bardzo często stojących w jawnej sprzeczności 
z daleko idącymi wnioskami. Wątpliwości budzą dziś przede wszystkim, 
także wśród socjologów, konstatacje dotyczące zwycięstwa nuklearnej 
rodziny. Już w PRL uogólnieniom na ten temat towarzyszą zwykle liczne 

46 Z. Tyszka, Ukształtowanie się i rozwój socjologii rodziny w Polsce, dz. cyt., s. 13. 
Tyszka odwołuje się w tym miejscu do W.F. Ogburn i M. Nimkoff, Technology and 
the Changing Family, Cambridge MA 1955. Sam przebywał na stypendium w USA 
w roku akademickim 1962/1963.

47 R. Siemieńska, Nowe życie w nowym mieście, Warszawa 1969, s. 333–334.
48 T. Szlendak, Interpretacje kryzysu rodziny w socjologii…, dz. cyt., s. 37.
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zastrzeżenia. Rodzina „mała” teoretycznie więc dominuje – pisze Barbara 
Łobodzińska – ale nawet w mieście bywa często tak, że brak mieszkania 
lub konieczność opieki nad dziećmi przez starsze pokolenie powodują 
dalsze zamieszkiwanie wielu młodych rodzin z rodzicami. Badaczka da-
wała na to konkretne przykłady: w Piotrkowskiem 67% osób badanych 
w wieku powyżej 65 lat nadal mieszkało z dziećmi. Zjawisko to dotyczyło 
nie tylko rolników (78%), ale także pracowników umysłowych (55%)49. Na 
dominację rodziny trzypokoleniowej wskazywały także badania Kotlar-
skiej-Michalskiej czy Marii Trawińskiej (nawet 60%). Czyli było raczej tak, 
że większość aspirowała do życia w rodzinie małej, ale nie była w stanie 
tego postulowanego wzorca realizować.

2.5. Miasto kontra wieś

Rodzina była bardzo ważnym składnikiem ówczesnych eksperckich wzor-
ców nowego, nowoczesnego miasta oraz wiejskości, tworzących dycho-
tomiczny obraz ówczesnej rzeczywistości społecznej, która w praktyce 
była dużo bardziej złożona (czego dowodem jest skomplikowana typologia 
rodziny, w dużej mierze uzależniona od stopnia przynależności do jednego 
ze światów). Dobrym przykładem takiego postrzegania rodziny i prak-
tycznych skutków stosowania modeli życia społecznego zakorzenionych 
w zupełnie odmiennych tradycjach i innym czasie mogą być socjologiczne 
badania nad Nową Hutą jako przestrzenią graniczną, gdzie „miejskie” 
miało spotykać się z „wiejskim”.

Badania nad Nową Hutą rozwijały się szczególnie intensywnie, przede 
wszystkim, chociaż nie tylko, pod egidą Komisji Socjologicznej Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, w której najbardziej znaczącą rolę odgrywał 
jeden z czołowych polskich socjologów tego czasu – Kazimierz Dobro-
wolski. On także szefował Sekcji Nowohuckiej, popularyzując interdy-
scyplinarne podejście do badań społecznych poprzez współpracę z et-
nografami, prawnikami czy geografami. Wypromował również wielu 
znakomitych później socjologów (m.in. Władysława Kwaśniewicza), w tym 
autorkę jednej z najważniejszych monografii Nowej Huty – Renatę Sie-
mieńską. Dobrowolski był promotorem jej pracy magisterskiej oraz pracy 

49 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, dz. cyt., s. 31.



rozdział 2  | Wprowadzenie do dyskursu socjologicznego o rodzinie

62

doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim50. Dobrowolskie-
mu dziękuje także we wprowadzeniu do książki na temat przeobrażeń 
jednej z włączonych do Nowej Huty wsi Jacek Wódz – socjolog i prawnik, 
autor m.in. badań na temat patologii życia codziennego w Nowej Hucie. 
Rola Dobrowolskiego jest więc szczególnie warta zaznaczenia, ponieważ 
to on referował badania, recenzował je, często krytycznie, zarzucając im 
warsztatową ułomność (np. przeprowadzanie wywiadów z pracownika-
mi Huty w biurach, w obecności ich zwierzchników). Co jednak z naszej 
perspektywy istotniejsze – Dobrowolski wyznaczał jeden z ważnych pa-
radygmatów myślenia o zmianie społecznej, które stanowiły ramy for-
mułowania eksperckiej oceny sytuacji w Nowej Hucie. Paradygmat ten 
podzielało wielu badaczy, w tym sporo jego uczniów.

Dobrowolski był autorem jednej z najbardziej wpływowych wśród pol-
skich etnografów i socjologów tez na temat tradycyjnej kultury wiejskiej, 
tym samym jednego z filarów myślenia o Nowej Hucie jako symbolu wsi 
w mieście i jej krytycznego oglądu z tej właśnie perspektywy. Na podsta-
wie materiałów z przełomu XIX i XX wieku już w latach trzydziestych 
sformułował opis, w którym określał społeczeństwo wiejskie jako „małe, 
izolowane, niepiśmienne i homogeniczne, o silnie rozwiniętym poczuciu 
solidarności grupowej”. Społecznością wiejską – jak pisał – rządzi skon-
wencjonalizowany tryb życia, w którym nie ma miejsca dla prawodaw-
stwa i refleksji intelektualnej51. Dla wsi najważniejsze jest pokrewieństwo 
i rodzina, a sfera sacrum dominuje nad sferą świecką. Jak podkreśla Iza-
bella Bukraba-Rylska, to jedyna z dominujących wówczas tez o kulturze 
tradycyjnej jako archaicznej, której przypisywano prymitywizm, trwałość 
i prostotę. Model chłopskiej kultury tradycyjnej spełniać miał funkcję 
idealnego systemu, w którym wszelkie wytwory, „przedmioty, systemy 
wartości, zespoły norm społecznych i zasady organizacji instytucjonal-
nej, a także znamienne dla tej kultury rodzaje osobowości tworzą spójną 
strukturę nawzajem się warunkujących zjawisk i faktów, a przynajmniej, 

50 R. Siemieńska, Mała wiejska społeczność terytorialna. Próba analizy socjologicznej 
na przykładzie osiedla Grochalowy Potok w Rzepisku na Spiszu, praca magisterska, 
1962; tejże, Studia nad procesami adaptacji robotników Huty im. Lenina chłopskiego 
pochodzenia oraz ich rodzin do warunków życia w środowisku miejskim, praca dok-
torska, 1969 (wydana jako monografia Nowe życie w nowym mieście, Warszawa 
1969). 

51 I. Bukraba-Rylska, Na styku kultur: kategorie poznawcze i dylematy moralne, „Ma-
zowieckie Studia Humanistyczne” 1997, t. 3, nr 1, s. 149.
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że da się w nich wykryć obecność stałego, wspólnego wzoru – świadectwo 
i wyraz ich przyporządkowania pewnemu stylowi”52.

Ten model, który przenikał myślenie Dobrowolskiego i skupionego 
wokół niego środowiska, był pierwszym z czynników, który miał wpływ 
na niemal pełną dominację eksperckiego, modelowego oglądu zjawisk 
dokonujących się w Polsce z wykorzystaniem dychotomicznej perspek-
tywy zderzenia kultur tradycyjnej wiejskiej i nowoczesnej miejskiej. Nie 
wzięto pod uwagę historycznych doświadczeń migracji wewnętrznych 
i zewnętrznych, rozwoju kultury popularnej (z wyjątkiem Franciszka 
Adamskiego) czy tworzenia się nowych kultur hybrydycznych. 

Trwały i spójny model tradycyjnej kultury wiejskiej to pierwszy z fila-
rów badań nad Nową Hutą. Ściśle z nim związany jest antyruralizm, czyli 
przekonanie o „środowiskach wiejskich jako ostoi zachowawczości i sił 
wrogich postępowi, […] z góry skazanych na likwidację”53. Taka wizja wsi 
oznacza także schematyzm i upraszczające widzenie społeczności wiej-
skiej, w którym pomija się różnorodność oraz marginalizuje od zawsze 
obecną ruchliwość społeczną. W efekcie socjolodzy tworzą stabilny i sche-
matyczny obraz wsi, której – zdaniem Bukraby-Rylskiej – w takiej postaci 
nigdy nie było. O „uproszczonym obrazie wsi” czy raczej specyficznej 
statycznej perspektywie jej analizy pisał Włodzimierz Mędrzecki, który 
podkreślał, że rodzina wiejska ulegała zmianom pod wpływem migracji 
już od końca XIX wieku54.

Renata Siemieńska bardzo świadomie stosowała opisany wyżej dycho-
tomiczny paradygmat. Przeciwstawiając człowieka wiejskiego człowieko-
wi miasta, umieszcza wiejskich migrantów gdzieś między modelowym 
miastem i wsią, które, jak sama przyznaje, z trudem można by znaleźć 
w realiach historycznych. Z jednej strony odwołuje się do historycznych 
opisów wsi końca XIX wieku, czyli sprzed ponad 50 laty, a więc także 
sprzed doświadczeń II wojny światowej. Stworzeniu bowiem pełnego 
i adekwatnego obrazu polskiej wsi dla połowy XX wieku stało na drodze jej 
zdaniem ogromne zróżnicowanie polskiej prowincji. Z drugiej zaś strony 

52 Tamże, s. 150.
53 I. Bukraba-Rylska, Polska socjologia wsi…, dz. cyt.
54 W. Mędrzecki, Kobieta w warstwie chłopskiej i przemiany jej pozycji w II połowie XIX 

i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich, dz. cyt., s. 33–37; tenże, Intymność i sfera prywatna w życiu codziennym 
i obyczajach rodziny wiejskiej w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Rodzina – 
prywatność – intymność…, dz. cyt., s. 105–121.
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model ten kontrastuje z modelem miasta stworzonym na bazie analiz 
dużych miast europejskich i amerykańskich. Świadomie rezygnuje z Kra-
kowa jako punktu odniesienia badań. Nie jest także dla niej wzorem żadne 
z miast radzieckich. Wszystko to dowodzi podkreślanego wielokrotnie 
zapatrzenia polskich socjologów w anglosaską szkołę nauk społecznych. 
Odwołując się do miejskich wzorów życia rodzinnego, które wymienia-
liśmy wyżej, Siemieńska rekonstruuje proces adaptacji migrantów do 
miejskiego życia55.

Ten model został przyjęty przez innych badaczy. Dla Jacka Wodza 
wyznacznikiem miejskości i wiejskości ankietowanych był stosunek no-
wohucian do rozwodu. Wódz traktował bowiem to zjawisko już u progu 
lat siedemdziesiątych jako naturalną część życia nowoczesnej egalitar-
nej miejskiej rodziny opartej na emocjach i tolerancji. W tym wypadku 
w podziale świata na dwie obce sobie przestrzenie bardzo ważną rolę 
odgrywała religia. W konsekwencji kontrast między miejskim i wiejskim 
oznaczał kontrast między tym, co nowoczesne, i tym, co tradycyjne, przy 
czym nowoczesne wiąże się z kulturą świecką, a tradycyjne z wartościami 
tradycyjnymi utożsamianymi z religią. Taki kontrast jest z kolei naj-
bardziej widoczny w studiach autorstwa Franciszka Adamskiego, który 
bardzo krytycznie oceniał zachodzące zmiany społeczne. Nowoczesne, 
czyli miejskie, wzorce życia podważały bowiem jego zdaniem tradycyj-
ne katolickie wzorce utożsamiane z wiejskością, według których celem 
małżeństwa jest wychowanie dzieci, wzajemna opieka i zapobieganie 

„pożądliwości”. Winna takiej niepożądanej jego zdaniem transformacji 
miała być jednak przede wszystkim kultura popularna, która miała zwy-
kle charakter laicki. U Adamskiego widać więc wyraźnie wzorce rodziny 
katolickiej (w kontrze wobec świeckiego modelu związku) podkreślane 
wielokrotnie przez kardynała Wyszyńskiego w jego listach i homiliach, 
w których rodzina jest z jednej strony wspólnotą powołaną przez Boga, 
z drugiej – współtworzy naród, określany właśnie jako „wspólnota ro-
dzin”. Wyszyński odwoływał się do ludowego etosu rolnika, rozumianego 
tak w kategoriach pracy na ziemi, jak i tradycyjnej wielodzietnej rodziny. 
Za tym szła apoteoza kobiety jako matki, która ma ofiarnie poświęcać 
się rodzinie i dbać o jej trwałość56. 

55 R. Siemieńska, Nowe życie w nowym mieście, dz. cyt., s. 333–334.
56 B. Gapiński, Sacrum i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej w latach 1965–1979, Warszawa 2008, s. 112.



65

2.6. Strategie narracyjne

Opierając swoje analizy na dychotomicznym, modelowym obrazie świata, 
socjolodzy bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę społecznościom, które 
poddawali analizie. Można chyba zaryzykować tezę, że ich oczekiwania 
znacząco wykraczały poza doświadczenia tak wiejskich emigrantów, jak 
zasiedziałych mieszczuchów. Droga do Nowej Huty lub do Płocka, któ-
rą podążali chłopi spod Tarnowa czy Miechowa, stawała się zaś wielo-
krotnie dłuższa i trudniejsza niż droga „za chlebem” przez ocean, którą 
niektórzy z ich dziadków i pradziadków odbywali kilka dekad wcześniej. 
Stało się tak, ponieważ eksperci nadawali zjawisku migracji ze wsi do 
miasta rangę „przemiany narodu o dominancie wiejskiej w przeszłości 
(chłopsko-szlacheckiej) w naród o przewadze elementu miejskiego”57. 

A od urbanizacji nie było ucieczki. „Przyjmuję […] za rzecz oczywi-
stą – pisał Marcin Czerwiński, jeden z najbardziej wpływowych polskich 
socjologów lat sześćdziesiątych – że to część każdego możliwego i przy-
noszącego benefity wariantu rozwoju”58.

2.6. Strategie narracyjne

Stosowane przez socjologów rodziny strategie narracyjne w znakomi-
tej większości podporządkowane były ujęciu funkcjonalno-strukturali-
stycznemu. W praktyce oznacza to zwykle wpisanie analizy procesów 
społecznych w dosyć sformalizowane ramy tworzone według wcześniej 
zdefiniowanego schematu. Co dziś ogromnie pomocne, badacze rodziny 
prowadzili zwykle badania typu kwestionariuszowego i szczegółowo oraz 
w większości wypadków uczciwie relacjonowali swoją metodę badaw-
czą we wprowadzeniach do artykułów i książek. W związku z tym jednak, 
że metody i typologie rodzin były powtarzalne, lektura tych tekstów jako 
pewnej całości wzmacnia wrażenie schematyczności socjologicznego 
wywodu. Co nie zaskakuje w wypadku narracji socjologicznych, pomi-
mo podkreślenia rangi dokonujących się zmian (perspektywa czasu) na 
poziomie analitycznym dominuje analiza statyczna wsparta danymi sta-
tystycznymi z uwzględnieniem przestrzeni miasta lub/i wsi (perspektywa 
przestrzeni). Nie jest to jednak normą. Przykładem autorki, której prace 
były głęboko osadzone w historii, jest Danuta Markowska. W wypadku ujęć 

57 M. Czerwiński, Życie po miejsku, Warszawa 1975, s. 6.
58 Tamże, s. 8.
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syntetycznych pojawiały się także znaczące cezury polityczne, chociaż nie 
zawsze. Dodziuk-Lityńska i Markowska w skierowanej do szerszego grona 
czytelników publikacji Współczesna rodzina w Polsce z 1975 roku dokonały 
krytycznej oceny „polityki redukcjonistycznej” wobec roli rodziny wpro-
wadzanej w 1. połowie lat pięćdziesiątych:

[…] nasilającym się objawom tego kryzysu nie towarzyszyły rów-
noległe próby kształtowania nowego modelu normatywnego mał-
żeństwa i rodziny. Akty prawne […] definiowały rodzinę jedynie 
w najogólniejszych kategoriach, a oficjalna propaganda środków 
masowego przekazu lansowała raczej model „obywatela” niż człon-
ka grupy rodzinno-domowej. Akcentowano wprawdzie silnie spo-
łeczną doniosłość rodziny, jednakże pomijano jej charakter pry-
watny. Konsekwentnie podkreślano też prymat pozarodzinnych 
ról człowieka (zawodowych, społecznych) nad rolami rodzinnymi59. 

Rzeczywistość rodzinną poddawano analizie z zastosowaniem kilku 
pojęć kluczy, wśród których najistotniejszą rolę odgrywały – poza urbani-
zacją i industrializacją – egalitaryzacja i redukcja różnic kulturowych (mał-
żeństwa mieszane), awans społeczny, ruchliwość społeczna, patriarcha-
lizm, polityka prokreacyjna i wreszcie – feminizm. Odwoływano się także 
do propozycji Antoniny Kłoskowskiej, czyli modelu i wzorca, w której 
model ma charakter normatywny i jako taki jest istotny w propagandzie 
i pedagogice, podczas gdy wzór jest społecznie praktykowany60. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że badania nad rodziną koncentro-
wały się bardzo często na doświadczeniu emancypacyjnym kobiet, chociaż 
dotyczyło to zwykle tylko kobiet pracujących. Badaczki zauważyły bowiem, 
że to praca zawodowa, pomimo braku równości w miejscu zatrudnienia 
(co wyrażało się płacami na poziomie 60% płacy mężczyzn oraz zajmowa-
niem niższych stanowisk), znacząco wzmacnia pozycję kobiety w rodzinie. 

Jak już wspomniałam, wśród setek prac na temat rodziny dominują zo-
biektywizowane formy narracyjne podporządkowane bądź schematowi 
programu badań (np. zespół Tyszki), typologii rodziny, propagowanych 
modeli (np. w prasie kobiecej), bądź konkretnym case studies. 

59 A. Dodziuk-Lityńska, D. Markowska, Współczesna rodzina w Polsce, dz. cyt., s. 24.
60 A. Kłoskowska, Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, „Przegląd 

Socjologiczny” 1962, z. 2, s. 35–55.
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Chociaż wielu socjologów wypowiadało się w roli ekspertów na łamach 
prasy, rzadko ulegali oni pokusie pisania w stylu publicystycznym. Niemniej 
jednak są wyjątki, do których należy bardzo ważna warszawska badaczka 
rodziny wiejskiej – Barbara Tryfan. Czytanie Tryfan wymaga od historyka 
podjęcia pewnego ryzyka zaufania, ponieważ nie przywiązywała ona szcze-
gólnej wagi do podawania źródeł informacji, z których czerpała wiedzę. 
Socjolożka nie ukrywała osobistego zaangażowania po stronie emancypacji 
kobiet i głęboko wierzyła w szybką realizację postulatów równouprawnienia, 
szczególnie w wypadku kobiety wiejskiej. Chętnie odwoływała się do Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego, a jej teksty zbudowane były na bardzo mocnych 
tezach. Dzisiaj moglibyśmy chyba określić Tryfan mianem socjolożki femi-
nistycznej. Barbara Tryfan chętnie i często współpracowała z publicystami, 
czego przykładem są publikacje, które napisała wraz z Józefem Grabowi-
czem61, a których pogłębiona analiza ujawnia stosowanie popularnych 
powieściowych wzorców narracyjnych do opisu sytuacji kobiety na wsi. 
Mamy więc nieszczęśliwy związek, romantyczną miłość i jednowymiarowe 
postaci. Wydaje się, że w jej wypadku wykorzystanie pewnych znanych 
z literatury popularnej zabiegów stylistycznych i narracyjnych w wypowie-
dziach badawczych (eksperckich) czasów PRL było zabiegiem świadomym. 
Teksty te są także głęboko osadzone w opisanym wyżej dychotomicznym 
modelu „nowoczesności” (ku której zmierza rodzina) i „wiejskiej ciemnoty” 
(z którą należy zerwać). Wyznacznikiem nowoczesności dla badaczki jest 
w kontekście wsi przede wszystkim otwarcie na emocje i odejście od ekono-
mii jako fundamentu związku małżeńskiego. Tryfan i Grabowicz, analizując 
postawy wobec rozwodów na wsi, korzystali ze źródeł sądowych i często 
cytowali źródła archiwalne, chociaż nie podawali ani numerów spraw, ani 
nazwisk czy nazw miejscowości, których dotyczyły opisywane, najczęściej 
bardzo dramatyczne sprawy. Warto zacytować fragment takiej nietypowej 
(na tle całego dorobku socjologii rodziny) narracji:

Kiedy przegląda się akta spraw rozwodowych, dziwny wydaje się 
fakt, że wśród różnorodnych, błahych i poważnych przyczyn bardzo 

61 J. Grabowicz, B. Tryfan, Na wsi rozwody, „Polityka” 1962, nr 44, s. 2; tychże, Wzrost 
rozwodów a kryzys małżeństwa, „Wieś Współczesna” 1962, nr 8, s. 82–93; zob. także 
J. Grabowicz, Konflikty małżeńskie na wsi w świetle spraw rozwodowych. Informacja 
o spostrzeżeniach reporterskich i zamierzeniach badawczych, „Roczniki Socjologii 
Wsi” 1964, t. 2, s. 130–135.
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rzadko wymienia się słowo miłość. Spośród 80 rozwodzących się par 
ani jedna nie uzasadnia swego postanowienia miłością do osoby 
trzeciej. Czyżby uczucie do innej osoby, które jak wiadomo skąd-
inąd – w sporach rozwodowych odgrywa na ogół dużą rolę, nie 
istniało tu w ogóle, zepchnięte na margines życia?62 

Tryfan i Grabowicz chętnie odwoływali się do konkretnych przypad-
ków, ilustrując tezę o potrzebie zmiany modelu małżeństwa wiejskiego, 
i relacjonowali zrekonstruowane zdarzenia, nadając im rytm narracji fabu-
larnej. Przykładem może być zrekonstruowana na podstawie akt sądowych 
historia dziewczyny, którą można by nazwać historią „Borynowej spod 
Białegostoku”, ponieważ bohaterka związała się z zamężnym mężczyzną, 
za co poniosła karę z rąk oburzonej jej występkiem wiejskiej społeczności: 

Na drodze pojawiła się ofiara ich gniewu, niosąc w koszyku cze-
koladę, wino i jajka. Skoczyły do niej i zaczęły bić kijami. Potłukły 
jej na głowie jajka, czekoladę wdeptały w ziemię. Próbowała ucie-
kać. Chwyciły ją jednak za ręce, przewiązały sznurkiem, rwąc jej 
ubranie, wołały: My cię zrobimy na piękną! Oszołomiona i obolała, 
leżąc z twarzą do ziemi, prosiła, by darowały życie. Rozjuszone 
kobiety niełatwo jednak rezygnowały z uzyskanego siłą prawa 
zemsty. Gryzły ją i kopały, drapiąc, drapiąc po twarzy i wyrywając 
włosy, a gdy zaczęła tracić z bólu przytomność, oblały ją terpentyną. 
„W siedzenie jej wlejmy i podpalmy, żeby już nigdy nie spojrzała na 
cudzego męża”. Półżywą rzuciły na tor kolejowy, po czym zadowo-
lone z wymierzonego aktu sprawiedliwości udały się do domu63. 

„Gorącej” narracji sprzyjał także schyłek PRL zdominowany przez kry-
zys społeczno-polityczny. Socjolodzy z jednej strony określali wówczas 
krytycznie zjawisko wymuszonego powrotu do „tradycyjnych ról społecz-
nych” w rodzinie, z drugiej zaś nie unikali w swoich wnioskach zaskakująco 
jednoznacznych moralnych ocen swoich bohaterów. Poznańscy socjolodzy 
prowadzący badania rodzin robotniczych pod kierunkiem Tyszki wyróżnili 
nawet osobną grupę respondentek – „kobiet destabilizujących rodzinę – 
które: […] mają usposobienie niezrównoważone. Są skłócone z członkami 

62 J. Grabowicz, B. Tryfan, Wzrost rozwodów a kryzys małżeństwa, dz. cyt., s. 84.
63 Tamże, s. 90–91.
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rodziny. Łatwo nawiązują kontakty towarzyskie, nowe znajomości. Ulegają 
pokusom pozamałżeńskiego życia erotycznego. Konflikt mąż – partner 
pozamałżeńskiego pożycia rozstrzygają na korzyść nowego partnera”64. 

Kwilecki i Łączkowska pisali ponadto, że „tendencje do życia nie bę-
dącego w zgodzie z etyką, poszukiwanie swoiście rozumianych wygód 
i przyjemności, wiązanie się z nowym partnerem bez oglądania się na 
interes dziecka, a nawet bez poczucia winy wobec niego, sprawiają, że 
sylwetki tych kobiet stają się moralnie odpychające”65.

Jako „godne współczucia” określają młode robotnice, które – „wobec 
niepewności zawarcia związku małżeńskiego czy wobec przeszkód poja-
wiających się na drodze do tego celu – decydują się na kolejne, kilkukrotne 
przerywania ciąży. Te decyzje, doraźnie rozwiązujące trudną sytuację 
życiową, wywierają na dłuższą metę niekorzystne skutki biologiczne, 
zdrowotne (piszą o nich same pamiętnikarki) i oddziałują negatywnie na 
późniejsze życie rodzinne, co z kolei – jak wykazuje lektura pamiętników – 
nie jest uświadamiane przez autorki życiorysów”66.

Cytowane fragmenty wskazują moim zdaniem na aktywne uczestnic-
two socjologów w tworzeniu szczególnego w swym charakterze dyskursu 
o rodzinie w dobie kryzysu. 

***

Polscy socjolodzy rodziny są skłonni opisywać dzisiaj tę dziedzinę badań 
raczej w kontekście ciągłego rozwoju od połowy XX wieku do współczes-
ności, tymczasem należy podkreślić, że w latach 1956–1989 stworzyła 
ona dosyć szczególne modele analizy zjawisk. Dorobek tej subdyscypliny 
wymaga w związku z tym reinterpretacji z uwzględnieniem tak ram poli-
tycznych i środowiskowych, w jakich funkcjonowała ówczesna socjologia, 
jak i dominujących perspektyw badawczych. Każe on socjologom koncen-
trować się na pewnych zjawiskach, a marginalizować takie, które z naszej 
perspektywy wydają się dzisiaj szczególnie ważne. O ile jednak możemy 
zgadzać się, że sfery cienia, świadomie pomijane przez socjologów rodziny 

64 A. Kwilecki, M. Łączkowska, Problemy rodziny robotniczej w świetle najnowszych 
materiałów autobiograficznych, „Studia Socjologiczne” 1987, nr 1, s. 111.

65 Tamże, s. 112.
66 Tamże.
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podczas formułowania tez na temat jej rozwoju w PRL, były bardzo duże, 
to nie oznacza to, że takich badań nie było, czego dowodem są wykorzy-
stane w niniejszej książce liczne studia autorstwa nie tylko socjologów, 
ale także współpracujących z socjologami prawników, kryminologów 
i pedagogów.
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rozdział 3 

„Panna z dzieckiem”.  
Poza hybrydowym systemem  
społecznej pomocy

Wprowadzenie: Zaczynamy we dwoje

W pierwszym roku stanu wojennego, 4 maja 1982, słuchacze Programu 
Trzeciego Polskiego Radia, czyli popularnej Trójki, w ramach cyklu Magazyn 
Rodzinny mogli wysłuchać audycji Zaczynamy we dwoje autorstwa Hanny 
Liszewskiej, którą dziennikarka poświęciła młodym niezamężnym mat-
kom. Liszewska połączyła rozmowy z kobietami, które spotkała w różnych 
ośrodkach w kraju, z obszernymi wywiadami z kierowniczkami dwóch insty-
tucji, w tym z siostrą zakonną. Półtoragodzinną audycję otwierała rozmowa 
z jedną z matek przebywających w Domu Dziecka na ul. Książęcej w Warszawie: 

Matka: […] Pochodzę z wojewódzkiego miasta. W siódmym mie-
siącu, gdy opuściłam dom… musiałam wyjechać z domu… rodzice 
wtedy nie wiedzieli nic o ciąży. Przez cały okres ciąży chodziłam 
bardzo przygnębiona. Bałam się tylko, żeby się na dziecku nie odbiło. 
O ciąży wiedziała tylko koleżanka i moja siostrzyczka, która miała 
16 lat. Strasznie podenerwowana chodziłam… No bo się przejmo-
wałam. Nie wiedziałam co dalej. Urodzę dziecko i co? Gdzie z nim 
pójdę? Na ulicy przecież nie zostawię.
Hanna Liszewska: A rodzina nic się nie domyślała?
M: Nie. Akurat wyjechałam w takim okresie, w 7 miesiącu. W ogóle, 
do końca dosyć szczupło wyglądałam, tak że wtedy nikt się nie 
zorientował w niczym.
HL: Ile Pani ma lat?
M.: Ja mam 23 lata. Wybrałam się tutaj na Książęcą w Warszawie, 21. 
Skierowano mnie do Lublina. Byłam tam przez ten okres czasu 
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i tydzień przed porodem przyjechałam do Warszawy, żeby tutaj 
urodzić dziecko, bo po porodzie miałam wraz z dzieckiem poje-
chać do Włocławka. Miałam tam mieć załatwiony dom, gdzie bym 
mogła z dzieckiem przebywać. Jednak to nie wyszło. Pani, która 
to załatwiała, była niedoinformowana. I to, co mi załatwiono we 
Włocławku, to był hotel prowadzony przez siostry zakonne i nie 
było tam warunków, żeby z dzieckiem przebywać. Przebywałam tam 
tylko trzy tygodnie i po okresie trzech tygodni przyjechałam tutaj 
do Warszawy z siostrą zakonną, która pomogła mi załatwić dom dla 
małego dziecka, na Nowogrodzkiej. Obecnie tutaj z córeczką prze-
bywam. Będę mogła tutaj przebywać, dopóki będę karmiła dziecko. 
Po karmieniu nie wiem, co jeszcze zrobię, bo nie mam jeszcze żadne-
go mieszkania załatwionego, nic. Nie wiem, gdzie w ogóle się udam. 
Właśnie nie mogłam przewidzieć reakcji rodziców. Wiem, że mama 
to by się bardzo martwiła, bo przejmuje się szczególnie opinią pu-
bliczną. To nie jest zbyt duże miasto, tam wszyscy o wszystkich 
wiedzą, co się dzieje wokół. Szczególnie takie sąsiadki dokuczliwe 
tam wokół mieszkają. Już tyle… co ja przeszłam…
HL: Pani tam pracowała czy chodziła Pani do szkoły?
M: Ja tam pracowałam, ale tylko przed porodem byłam przyjęta 
na okres ściśle określony. Trzy miesiące tylko pracowałam. Tak, że 
żaden urlop mi się nie należy, żaden zasiłek teraz. Nie wiem… Jak 
bym znalazła gdzieś mieszkanie, to może gdzieś podjąć jakąś pracę 
chałupniczą? Żeby być przy dziecku i jednocześnie wykonywać 
jakąś pracę.
HL: No, a jeśli Pani mieszkania nie dostanie, to co Pani zrobi? I gdzie 
Pani stąd wyjedzie, bo przecież tu wiecznie Pani mieszkać nie może?
M: No nie wiem.
HL: A do rodziców nie mogłaby Pani wrócić?
M: Raczej nie.
HL: Czy ojciec dziecka orientuje się w Pani sytuacji? Czy wie, że 
Pani już urodziła?
M: Ojciec dziecka przebywa za granicą. Wyjeżdżał, to wiedział, że 
jestem w ciąży i namawiał mnie, żebym dziecko usunęła. Ja powie-
działam, że nie usunę. Ale teraz to nie wie, czy dziecko się urodziło 
czy nie, bo napisał list, ale mu nic nie napisałam. Tak że nie wie, czy 
dziecko jest w ogóle. Prawdopodobnie po 3 latach wróci…
HL: I nie będzie wiedział, że ma córeczkę.
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M: Postaram się o to, by nigdy nie mógł dziecka oglądać… No bo tak 
zrobił. Wyjechał. Zostawił mnie w najgorszym momencie. Wiedział 
przecież, jaka jest sytuacja. Wiedział, że nie mam nic załatwione. 
Żadnego mieszkania. Nic, gdzie bym mogła przebywać. Nie ma 
prawa żadnego do dziecka, żeby je teraz nawet oglądać. Pomimo 
że nie ma ojca, chciałabym jakoś zastąpić i ojca, i matkę. Żeby było 
jakoś szczęśliwe.
HL: Czego najbardziej w ostatnim czasie było Pani brak?
M: Domu chyba. Pomimo tego, że ostatnio nie było najlepiej w tym 
domu, ale jednak brakowało mi1.

Cytowane źródło jest szczególne, jeżeli chodzi o formę, bo dzięki taśmie 
magnetofonowej możemy dziś usłyszeć głosy kobiet, z którymi rozmawiała 
Liszewska. Przekaz dźwiękowy wzmacnia jego wymowę jako świadectwa 
przeszłości. Jednocześnie to dosyć typowy zapis problemu społecznego 
poprzez pryzmat losów jego głównych aktorek: młodych matek dzieci 
z niesformalizowanych związków. Definiowanie tych kobiet jako proble-
mowych jest też główną przyczyną ich obecności w publicznym medium.

Oczywiście nie możemy dziś odpowiedzieć na pytanie o bezpośred-
nią zależność tego przekazu od polityki państwa, nie jesteśmy bowiem 
w stanie dokonać analizy procesu sterowania jego powstawaniem, np. za 
pośrednictwem cenzury. To, co jest możliwe dla znanych lub nawet mniej 
znanych produkcji filmowych tego czasu, jest niemal niemożliwe dla 
jednej z tysięcy audycji radiowych. Możemy więc domyślać się jedynie, że 
reporterka poszła za wskazaniami kierownictwa stacji, pewne niewygodne 
wątki zostały wycięte, a o inne Liszewska nie pytała.

Program Trzeci był wówczas w wyjątkowej sytuacji. Co prawda 
Polskie Radio już w lutym 1982 roku powróciło do nadawania progra-
mu według ramówki sprzed 13 grudnia, jednak podobnie jak telewizja 
doświadczyło militaryzacji i procesu weryfikacji dziennikarzy. A że 
Trójka słynęła z zaangażowania pracowników w tworzenie struktur 

1 Archiwum Polskiego Radia w Warszawie (dalej – APR). Pr III 84042+a, Zaczynamy 
we dwoje, H. Liszewska (Magazyn Rodzinny Programu Trzeciego), emisja 4.05.1982. 
Podobne relacje matek zob.: APR, F 29594 + ab, Matka – Matieria – Mother (z cyklu 
Wieczór Muzyki i Myśli), M. Kandefer, M. de Latour, M. Kownacka, D. Malkiewicz, 
M. Tułowiecka, I. Thune-Sagan 1984, emisja 26.05.1984; APR, Pr III 76963, Rów-
nanie kukułki, E. Góral, emisja 15.01.1980.
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Solidarności, proces ten dotknął jej w sposób szczególny. Stacja wzno-
wiła działalność w kwietniu pod kierownictwem Andrzeja Turskiego, 
ale w odróżnieniu od innych mediów nie uległa wszechobecnej w me-
diach tego czasu nowomowie. Głównymi odbiorcami programu mieli 
być odtąd młodzi ludzie, a nie tylko dominująca dotąd wśród słuchaczy 
miejska inteligencja2.

Osadzenie audycji nadanej w publicznej stacji radiowej w trudnym 
pod każdym względem momencie pierwszych miesięcy stanu wojennego 
oraz szerszym kontekście echa gierkowskiego politycznego populizmu 
podważa oczywiście bez wątpienia jej wiarygodność. Ale tylko do pew-
nego stopnia. Możemy podejrzewać, że audycja trzeszczała w kleszczach 
cenzury i że podporządkowana była wąskim planom politycznym, jednak 
zdrowy rozsądek i znajomość przekazów medialnych tego czasu podpo-
wiadają, że samotna matka, chociaż obecna w dyskursie politycznym, 
nie była tematem największej wagi. Jeżeli faktycznie ten jednostkowy 
przekaz był sterowany, to najbardziej wiarygodna jest teza o promowaniu 
tego tematu na antenie jako bezpiecznego lub stosunkowo neutralnego 
politycznie, podobnie jak wieloodcinkowa powieść Jerzego Broszkiewi-
cza Długo i szczęśliwie, której dźwiękowe wydanie poprzedziło audycję 
Liszewskiej, albo klasyczny jazz w wydaniu Duke’a Ellingtona, którego 
dźwięki popłynęły z głośników radiowych po jej zakończeniu3. To pro-
blem, o którym można było publicznie do woli rozmawiać, bo na tle 
łamania praw obywatelskich doby stanu wojennego i rozliczeniowych 
czystek wśród władz nie mógł robić wielkiego wrażenia na słuchaczu.

W tym miejscu dochodzimy jednak do istoty rzeczy: audycja, podob-
nie jak większość wykorzystanych w rozdziale zapisków, analiz i badań, 
to składnik lub chociaż wyraźny odprysk polityki państwa. Dostrzegamy 
matki z Książęcej w Warszawie, ponieważ instytucje państwowe z przy-
czyn, o których będzie jeszcze mowa, chciały je zobaczyć. Oczywiście 

2 Na temat sytuacji środków przekazu w czasie stanu wojennego zob. m.in.: A. Ru-
ciński, Instytucje medialne w okresie stanu wojennego, „Przegląd Prawniczy, Eko-
nomiczny i Społeczny” 2013, nr 2, s. 56–72; A. Bagieńska-Masiota, Prawne pod-
stawy cenzury prasy w okresie stanu wojennego w Polsce (1981–1983), „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 2015, t. 46, z. 2, s. 185–204; Polskie Radio i Telewizja w stanie 
wojennym, wstęp i opracowanie S. Ligarski i G. Majchrzak, Warszawa 2011; J. Mu-
szyńska, A. Osiak, D. Wojtera, Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, 
Kraków, Warszawa, Warszawa 2006. 

3 Program Polskiego Radia, „Dziennik Polski”, 4.05.1982, s. 6.
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dysponujemy przekazami, które nie mają tak prostej genealogii, mam 
tu na myśli przekazy o charakterze osobistym, które można odnaleźć 
w różnego rodzaju zbiorach listów, źródłach pamiętnikarskich i wspo-
mnieniowych, przede wszystkim zaś w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół 
Pamiętnikarstwa. Kobiety niezamężne, wdowy i rozwiedzione stanowią 
zwykle nadreprezentację wśród uczestników i uczestniczek konkursów 
pamiętnikarskich. Potrzeba podzielenia się własnym losem, przeko-
nanie o wyjątkowości własnego doświadczenia, samotność, być może 
także walka o konkretną interwencję to podstawowe motywy opisania 
własnego życia. Wśród nich opowieści „samotnych matek” układają 
się w chóralną opowieść o samodzielnych próbach przezwyciężania 
kolejnych problemów życiowych. Z naciskiem na – „samodzielne”. Jed-
nak tak refleksja na temat własnej sytuacji, jak i strategie radzenia sobie 
z przeciwnościami losu są bardzo różne. Pomimo swojej unikatowej war-
tości przekazy te giną jednak w chórze głosów kobiet, których sytuacja 
była analizowana przez specjalistki i specjalistów w zakresie polityki 
społecznej – a co za tym idzie – których listy i opinie były gromadzone 
w ramach programów państwowych. Publikacje na nich oparte były 
drukowane zwykle w niewielkiej liczbie egzemplarzy w państwowej 
instytucji badawczej bezpośrednio podporządkowanej ministerstwu. 
Taki rodowód ma wiele wykorzystywanych przeze mnie przekazów 
i konstatacja ta ma kluczowe znaczenie dla wniosków z analizy sytuacji 
samotnej matki w polskim społeczeństwie po 1956 roku. Zakładam, że 
analiza jest w dużej mierze opowieścią o oficjalnym dyskursie, jednak 
nawet zdając sobie sprawę z ograniczeń takiego podejścia, przyjmu-
ję jednocześnie, że w opowieściach stanowiących podstawę dyskursu 
zamknięte są indywidualne doświadczenia, w tym lęki codzienności. 
Tak na podstawie przekazów osobistych zachowanych i przefiltrowa-
nych przez ekspertów, jak i na podstawie analizy debaty eksperckiej 
i okoliczności jej pojawienia się staram się odpowiedzieć na pytanie, 
jaką formę przyjęło wykluczenie samotnych matek w życiu codziennym 
w PRL i w debacie publicznej tego czasu. Dla przejrzystości narracji będę 
stosować pojęcie samotnej matki, ale że zdaję sobie oczywiście sprawę 
z jego szerszego zakresu semantycznego, niżej wytłumaczę szczegółowo, 
co kryje się za tym pojęciem. 
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3.1.  „W ciąży, samotne i daleko od domu”4.  
Kryzys i wyjście z cienia 

Reporterka Trójki śledzi szczególnie dramatyczne, a nie najbardziej typo-
we przypadki młodych kobiet, które ze względu na ciążę tracą finansową 
i psychiczną pomoc rodziny, zdarza się, że także pracę, a co za tym idzie – 
miejsce zamieszkania. Doświadczają odtrącenia, wreszcie bezdomności 
lub stoją na jej granicy:

Na dworcu centralnym – mówi na antenie Liszewska – spotkałam 
kiedyś dziewczynę, która koczowała tam kilka dni, wycieńczona 
i osłabiona pytała o najbliższy szpital położniczy. Idąc ich śladem, 
poznałam tych dziewcząt więcej. […] W poszukiwaniu ratunku 
opuszczają często swoje środowisko, obawiając się oburzenia ro-
dziców albo złośliwości sąsiadów. […] Nie mają gdzie się podziać 
ani komu zwierzyć5.

Gdyby ocenić je z punktu widzenia ówczesnych statystyk, dziewczyny 
te to typowe niezamężne młode matki tego czasu, które zdecydowały 
się opuścić swoją rodzinę. Po pierwsze pochodzą z miasta. Po drugie 
podobnie jak wiele kobiet i dziewcząt w takiej sytuacji rozpoczynają wy-
muszoną migrację do innych miast. Porzucają rodziny, podejrzewając, że 
przyniosą wstyd swoim matkom i ojcom. Opuszczają środowisko, które 
je odrzuciło lub, w ich subiektywnym odczuciu, mogło to zrobić. W ten 
sposób wpisują się w tradycję wymuszonych ciążą migracji kobiet, któ-
re w epoce nowoczesnej zasilały grono służących, szwaczek i kucharek 
w Paryżu, Londynie czy Krakowie, budząc wówczas niepokój społecznych 
aktywistów, polityków i działaczy religijnych, którzy przypisywali im wy-
jątkową łatwość zejścia na drogę przestępstwa i grzechu, przede wszystkim 
prostytucji i dzieciobójstwa6.

Jednocześnie w losach bohaterek Liszewskiej odbija się wyraźnie sytua-
cja ekonomiczna i polityczna Polski tego czasu. W historiach młodych 

4 Tytuł podrozdziału nawiązuje do artykułu Rachel G. Fuchs i Leslie Page Moch, 
Pregnant, Single, and Far from Home: Migrant Women in Nineteenth-Century Paris, 

„The American Historical Review” 1990, t. 95, nr 4, s. 1007–1031.
5 APR, Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt.
6 R.G. Fuchs, L.P. Moch, Pregnant, Single, and Far from Home…, dz. cyt.
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matek nie ma wątków ściśle politycznych, jak to miało miejsce w wypadku 
Ireny, „kobiety samotnej” ze słynnego „pułkownika” Agnieszki Holland, 
która bezskutecznie szturmowała siedzibę wrocławskiej PZPR i której 
rodzina radziła, by szukała wsparcia w Solidarności7. Zapewne gdyby te 
wątki pojawiły się w audycji, ta, podobnie jak film Holland, nie doczekałaby 
się emisji. Faktycznie jednak ich nieobecność ma swoje realne uzasadnie-
nie, trudno bowiem uwierzyć, by dwudziestolatki były w ogóle świado-
me takich ścieżek szukania pomocy. Rzeczywistość Polski wczesnych lat 
osiemdziesiątych jest tu obecna inaczej. Kobieta zostaje sama, bo porzuca 
ją potencjalny przyszły mąż, który doświadcza dosyć powszechnego pol-
skiego losu lat osiemdziesiątych, czyli migruje za granicę. Prawdopodobnie 
z przyczyn ekonomicznych, ponieważ planował powrót do Polski po mniej 
więcej trzech latach pobytu na obczyźnie. Nie mógł przewidzieć, co stanie 
się w grudniu 1981 roku8. O matce wiemy tyle, że nie jest nastolatką, ale 
pracującą już młodą kobietą. Bohaterka jest więc osobą dorosłą, jednak ma 
głębokie poczucie podwójnego wykluczenia: z kręgu rodziny i społeczności 
miasta. Nie jest zupełnie bezradna, o czym świadczy jej znajomość realiów 
epoki i najskuteczniejszych praktyk działania doby kryzysu:

Miałam tam mieć załatwiony dom, gdzie bym mogła z dzieckiem 
przebywać. Jednak to nie wyszło. Pani, która to załatwiała, była nie-
doinformowana. I to co mi załatwiono we Włocławku, to był hotel 
prowadzony przez siostry zakonne […] przyjechałam tutaj do War-
szawy z siostrą zakonną, która pomogła mi załatwić dom dla małego 
dziecka, na Nowogrodzkiej. […] Po karmieniu nie wiem co jeszcze 
zrobię, bo nie mam jeszcze żadnego mieszkania załatwionego, nic9. 

W kilkuminutowej wypowiedzi kobieta posługuje się pięciokrotnie po-
jęciem, które sugeruje nieformalne drogi pozyskiwania dóbr, chociaż doty-
czy to placówek opiekuńczych lub placówek kościelnych prezentowanych 

7 Kobieta samotna, 1981, reż. Agnieszka Holland.
8 Jak ustalił Dariusz Stola, w 1981 roku liczba wyjazdów czasowych na Zachód 

zwiększyła się o 80 procent, a wyjazdów prywatnych o ponad 100 procent w po-
równaniu z 1980 rokiem. Władze zarejestrowały wówczas więcej wyjazdów niż 
w ciągu całego dwudziestolecia 1949–1969, zob. D. Stola, Migracje zagraniczne 
i schyłek PRL, [w:] Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Ola-
szek, Warszawa 2015, s. 58.

9 APR, Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt.
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w audycji jako silnie powiązanych z systemem polityki państwa i przez 
nie w dużej mierze finansowanych. Jednocześnie młoda kobieta nie jest 
podmiotem, ale stroną bierną w tym systemie. Nie ona załatwiła, lecz jej 
załatwiono. Zdana jest na system opieki państwa, który działa podobnie 
jak gospodarka niedoborów, czyli na pograniczu formalnych reguł, albo 
pomoc charytatywną Kościoła. W obu jednak wypadkach kluczem do 
zdobycia określonych dóbr, nawet tak podstawowych jak łóżko w insty-
tucji pomocowej i pomoc dla noworodka, jest poznanie odpowiednio 
ustosunkowanych w systemie opieki ludzi.

Skrajnie trudna sytuacja tych kobiet wynikająca w równym stopniu 
z odtrącenia rodziny jako podstawowej grupy radzenia sobie w kryzysie, 
jak i niewydolności państwa i jego systemu pomocy społecznej doprowa-
dziła do stopniowego nagłaśniania tej sprawy i wyjścia samotnych matek 
z cienia. W tym sensie „dziewczęta, które zgubiły drogę”, jak określiła je 
dziennikarka, stały się, oczywiście tylko w sensie symbolicznym, bene-
ficjentkami polskiego kryzysu schyłkowego PRL. Losy wspomnianego 
już wyżej filmu Holland o dwojgu wykluczonych, samotnej listonoszce 
i niepełnosprawnym renciście, który cenzura na długie lata pozbawiła 
widzów, mogłyby przeczyć tej tezie, jednak film wylądował na długie 
siedem lat na półce, ponieważ zdecydowanie wykraczał poza przekaz 
interwencyjny w sprawie samotnych matek, będąc gorzką refleksją na 
temat stanu społecznej świadomości Polaków i odważną wypowiedzią 
o sytuacji politycznej w kraju.

O zainteresowaniu problemem samotnych matek zdecydowało specy-
ficzne napięcie, które pojawiło się pomiędzy rodziną i państwem rozumia-
nym tutaj przede wszystkim w kategoriach dystrybutora dóbr. Rodzina była 
niepodważalnym elementem struktury społeczeństwa socjalistycznego 
i jednym z filarów myślenia o państwie, bez którego cały system uległby 
w powszechnym przekonaniu szybkiej korozji. Było to sprzeczne z jednej 
strony z procesami indywidualizacji charakterystycznymi dla 2. połowy 
XX wieku, z drugiej – z wyobrażeniami nowoczesności w wydaniu stali-
nowskim, odrzuconym w 1956 roku10. Uzasadnień dla takiej wizji rodziny 
można szukać we wsparciu tradycyjnych praktyk społecznych w momen-
cie odwilży, a następnie adaptacji tej wizji do systemu polityki społecznej 

10 Szerzej na temat powrotu idei „męskiego żywiciela rodziny” na fali odwilży zob.: 
M. Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015, 
s. 223–237.
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opartej z jednej strony na filarze zakładu pracy (przekaźnika dóbr), z drugiej 
właśnie rodziny (jako głównego ich odbiorcy)11. Kolejne działania o charak-
terze prawnym, politycznym, a jednocześnie symbolicznym wskazywały na 
odbudowywanie zaufania do rodziny jako elementu współodpowiedzial-
nego za powodzenie państwa jako całości. Co jednak istotniejsze, działania 
te szły jednocześnie w parze z pozostawianiem w kompetencji rodziny 
szerokiego zakresu odpowiedzialności, szczególnie w porównaniu z wzor-
cowym systemem radzieckim. W kooperacji z systemem socjalnym państwa 
zbudowano moim zdaniem polski hybrydowy model, w którym rodzina 
była współodpowiedzialna w pierwszej kolejności za działania opiekuńcze 
nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz zapewnienie opieki 
osobom starszym12. W systemie tym opieka wzajemna była szczególnie 
istotna w warunkach życia na wsi. Ponadto rodzina była głównym odbior-
cą szczególnie istotnych dóbr dostępnych lub potencjalnie dostępnych 
(np. mieszkanie, wypoczynek) w państwowym systemie nakazowo-roz-
dzielczym. Pozycja członka rodziny, który odgrywał rolę indywidualnego 
łącznika z zakładem pracy gwarantującym określone dobra, szczególnie te 
wyższego standardu, miała istotny wpływ na jednostkową pozycję w we-
wnętrznej hierarchii rodzinnej, zwykle wzmacniając tradycyjny układ 
z dominującym męskim żywicielem rodziny.

Sytuacja polskiego społeczeństwa była więc bardzo odległa od mo-
delu sowieckiego, do którego bardzo często bywa „dopisywana”, także 
w kontekście badań z zakresu historii płci. „Hybrydowy model” okazał 
się trwałą alternatywą dla modelu określanego czasami mianem „upań-
stwowionego porządku płci” (etacratic gender order), w którym relacje 
rodzinne, jak i dyskursy są niemal zupełnie podporządkowane państwu 
poprzez „zapewnienie mieszkań, opieki nad dzieckiem, pracy i regularnych 
wypłat”13. Teoria ta opiera się na przeświadczeniu, że państwo skutecznie 
przejęło rolę „żywiciela rodziny”, która w tradycyjnym społeczeństwie była 

11 B. Klich-Kluczewska, Social Policy and Social Practice in People’s Republic of Poland, 
[w:] Social Policy and State Socialism (1945–1989): Ambitions, Ambiguities, Misma-
nagement, red. S. Hering, Opladen 2009, s. 166. 

12 Teza o polskiej specyfice tego systemu ma charakter hipotetyczny i wymaga po-
głębionych badań porównawczych.

13 E. Zhidkova, Family, Divorce, and Comrades‘ Courts: Soviet Family and Public Organi-
zation During the Thaw, [w:] And They Lived Happily Ever After. Norms and Everyday 
Practices of Family and Parenthood in Russia and Central Europe, red. H. Carlbäck, 
Y. Gradskova, Z. Kravchenko, Budapest–New York 2012, s. 47–64. 
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przypisana mężczyźnie. Tymczasem w Polsce odwołanie do rodziny było 
bardzo ważne i stanowiło od 1956 roku jeden ze sposobów legitymizacji 
władzy komunistów w powojennej Polsce. Przeszczepieniu na grunt polski 
modelu upaństwowionego porządku płci nie sprzyjał także głęboki kryzys 
ekonomiczno-polityczny.

Siłą rzeczy w tym hybrydowym systemie wraz z narastaniem dysfunkcji 
systemowych państwa w 2. połowie lat siedemdziesiątych i ostatniej de-
kadzie PRL coraz większy zakres odpowiedzialności obejmował właśnie 
tę instytucję społeczną, która zwyczajowo nie mogła odmówić konkret-
nych działań pomocowych wobec swoich członków. W ten sposób katalog 
społecznych zobowiązań rodzin rozszerzał się o nowe nieskodyfikowane 
wcześniej powinności. Zdaniem Jacka Tarkowskiego, który bardzo kry-
tycznie oceniał wzrastającą wówczas rolę rodziny i sieci nieformalnych 
zależności, na skutek tego zwrotu relacjami społecznymi rządzić zaczął 

„amoralny familizm”. Najbardziej charakterystyczne dla zjawiska „amoral-
nego familizmu” są podwójne standardy moralne: dla rodziny i dla świata 
zewnętrznego oraz intensyfikacja postaw egoistycznych. Interes rodziny 
czy małej grupy staje się dominujący:

Sytuacja ta [kryzysu] niewątpliwie eksponuje rolę rodziny i w cen-
trum zainteresowania działań jednostek stawia rozliczne zabiegi 
wokół zapewnienia rodzinie dotychczasowego poziomu życia. Sy-
tuacja długotrwałego kryzysu i permanentnie ograniczonej puli 
dóbr w szczególny, karykaturalny może nawet sposób wyostrza 
rolę rodziny i własnej małej grupy w przeciwstawieniu do obcej, 
niekiedy zagrażającej, rzeczywistości zewnętrznej14.

Teoria Edwarda Banfielda zastosowana przez Tarkowskiego w 2. poło-
wie lat osiemdziesiątych posłużyła mu przede wszystkim do krytyki funk-
cjonowania przestrzeni publicznej w późnym PRL, jednak nie wyjaśniała, 
skąd wzięła się władza rodziny w tym czasie, ani też nie wskazywała na 
pewne zalety działań nieformalnych, na które zwróciła uwagę Małgorzata 
Mazurek, czyli przede wszystkim rozwój indywidualnej zaradności, który 

14 J. Tarkowski, „Amoralny familizm”, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiem-
dziesiątych, [w:] tegoż, Socjologia świata polityki, t. I: Władza i społeczeństwo w sys-
temie autorytarnym, Warszawa 1994, s. 266.
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mógł sprzyjać rozbijaniu istniejących hierarchii społecznych15. Podobnie 
oceniała polskie społeczeństwo doby kryzysu – określając je wręcz mianem 

„społeczeństwa rodzinnego” – Janine Wedel, która w latach 1982–1984 
prowadziła badania etnologiczne w Polsce:

Nieformalne sieci relacji zaczynające się od rodziny i rozszerzają-
ce się w koncentryczne kręgi tworzą mechanizm umożliwiający 
funkcjonowanie nieformalnego systemu prywatnych układów. Aby 
przetrwać w warunkach gospodarki niedoboru, członkowie rodziny 
tworzą jednostkę socjoekonomiczną, pomagając sobie nawzajem 
negocjować prywatne porozumienia w ramach gospodarki niefor-
malnej. Krewni, nawet jeśli nie zależy im na bliskich kontaktach, 
nie mogą wyrzec się siebie bez względu na poglądy i powiązania 
polityczne16.

Wedel zauważała, podobnie jak Tarkowski, niepokojące zjawisko pry-
watyzacji przestrzeni publicznej, jednak odnotowywała również zjawiska 
pozytywne, takie jak dzielenie się swoimi zasobami przez lepiej sytuowa-
nych krewnych z tymi, którzy radzili sobie gorzej. Zdumiewała ją także 
zależność finansowa młodych Polaków od starszego pokolenia i fakt, że 
w połowie lat osiemdziesiątych niemal połowa młodych małżeństw ko-
rzystała z pomocy krewnych i przyjaciół, by związać koniec z końcem, 
a następnie przejąć odpowiedzialność za swoich rodziców i dziadków17. 

Kto wymagał pomocy w późnych latach siedemdziesiątych i ostatniej 
dekadzie PRL, a wypadał poza magiczny krąg podstawowej „jednostki so-
cjoekonomicznej”, czyli był pozbawiony wsparcia rodziny i nie dysponował 
alternatywnymi kręgami przyjacielskimi, znajdował się w praktyce w sy-
tuacji bez wyjścia. W wyniku niewydolności systemu opieki społecznej 
zabrakło trampoliny bezpieczeństwa i osoby te przebywały na swoistej 

„ziemi niczyjej”. Nie bez przyczyny więc problem samotnych matek stał 
się istotny w momencie, gdy system stawał się na tyle nieskuteczny, że 
kobiety pozostające bez wsparcia rodziny nie miały szans na konkret-
ną, nawet najbardziej podstawową pomoc:

15 M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989, War-
szawa 2010, s. 69.

16 J.R. Wedel, Prywatna Polska, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2007, s. 108–109.
17 Tamże, s. 109, 111.
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Chociażby sprawa kolejek. Z małym dzieckiem wyruszyć w kolejki 
to jest bardzo trudna sprawa. Normalnie w rodzinie zaabsorbowa-
na jest zazwyczaj teściowa, ciocia, jeszcze jakieś tam inne kobiety, 
a matki samotne są w tej sytuacji faktycznie bardzo samotne18. 

Z marginalnego stał się to więc problem palący, któremu poświęcano 
coraz więcej badań w odpowiadającym na potrzeby polityki społecznej 
państwa Instytucie Pracy i Spraw Społecznych.

Sytuacja ta, z zastrzeżeniem, że w wypadku matek samotnych mowa 
o nieporównywalnie mniejszej grupie, przypomina położenie części osób 
starszych, co badał w ostatnim czasie Dariusz Jarosz, skupiając się na kon-
dycji ekonomicznej emerytów i rencistów. Ogólna liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym w 1990 roku osiągnęła ponad 16 milionów i chociaż 
statystycznie rzecz ujmując, standard ich życia w powojennym 45-leciu 
poprawił się (szczególnie w porównaniu z pierwszą powojenną dekadą), 
wypłacane świadczenia nadal, pomimo rozszerzenia grupy uprawnionych, 
nie obejmowały wszystkich. Istniała grupa ludzi zupełnie pozbawionych 
dochodu, a nawet dachu nad głową, żyjących na marginesie społeczeństwa, 
których warunki życia wymagają pogłębionych badań19.

3.1.1. Ramy polityki społecznej

Cytowane opowieści młodych matek popłynęły w eter w pierwszym pół-
roczu stanu wojennego, jakby w odpowiedzi Edwardowi Gierkowi, który 
rok wcześniej w jednym z ostatnich przemówień zapowiedział, że plany 
władz na kolejny rok przewidują przede wszystkim rozwiązanie czterech 
problemów: 

18 APR, Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt., rozmowa z Darią Plaskacz 
z Poradni Katolickiej w Warszawie, ul. Książęca 21.

19 Według badań z 1975 roku w wypadku 2/3 emerytów i rencistów świadczenia nie 
zapewniały egzystencjalnego minimum, zob.: D. Jarosz, Old Age and Poverty in 
Poland, 1945–1989: The Status Regarding Knowledge And Research Problems, „Stu-
dia Historiae Oeconomicae” 2014, t. 32, nr 1, s. 50–51, 56, 67–68. Dariusz Jarosz 
zwraca także uwagę, że pierwszy podział na symboliczne dla wyobrażenia ubóstwa 
świadczenia tzw. starego i nowego portfela sięgają jeszcze 1949 roku, zob.: tenże, 
Emeryci i renciści w polskim systemie ubezpieczeń społecznych lat 1944–1958: sytuacja 
materialna i strategie przetrwania, „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych” 
2012, t. 72, s. 199.
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Po pierwsze – mówił – zwiększyć dodatki rodzinne w taki sposób, 
aby w większym niż przeciętny stopniu polepszyć sytuację ro-
dzin wielodzietnych; po drugie – uważamy za konieczne przyjść 
z większą niż dotychczas pomocą matkom samotnie wychowu-
jącym dzieci [podkreślenie – B.K.-K.]; po trzecie – widzimy pilną 
potrzebę podwyższenia rent i emerytur z tzw. starego portfela; po 
czwarte – mimo iż sytuacja gospodarcza nie pozwala obecnie na 
jakiekolwiek szersze podwyżki płac, niezbędne jest podniesienie 
płac najniższych20. 

Pomimo upadku I sekretarza jego polityczny zamysł jest jak czerwone 
światło, które wskazuje na centralnie sterowany, propagandowy pro-
gram skoncentrowania uwagi na grupach zmarginalizowanych, przede 
wszystkim emerytach otrzymujących świadczenia tzw. starego portfela 
i samotnych matkach.

Epoka gierkowska przyniosła zresztą konkretne działania na rzecz ewa-
luacji sytuacji rodziny jako takiej. Oczywiście rodzina wróciła do dyskursu 
już w 1956 roku, o czym była już mowa, jednak ujęta w karby powściągli-
wej i od połowy lat sześćdziesiątych – antynatalistycznej polityki ekipy 
Gomułki21. Gierek zdawał sobie bardzo dobrze sprawę, że pojęcie rodziny 
miało siłę nośną równą niemal pojęciu narodu, w konsekwencji – stała 
się ona niezbędną częścią retoryki władzy. Jak pisze Wincenty Kawalec:

Politykę społeczną państwa od 1971 roku cechuje szczególne na-
silenie działań zmierzających do zapewnienia rodzinie warunków 
sprzyjających rozwojowi oraz umocnieniu ich funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. Kierunki tych działań zostały przedstawione 
w uchwale VI Zjazdu PZPR i rozwinięte w późniejszych dokumen-
tach partyjnych i państwowych22.

 O ile zwrot ku konsumpcji bez względu na koszty był kartą przetar-
gową Gierka, o tyle hasło „rodziny” wpisywało się znakomicie w polity-
kę oswajania i budowy społecznego zaufania, a więc legitymizacji władzy.

20 Przemówienie Edwarda Gierka, „Sztandar Ludu”, 10.07.1980, nr 151, s. 3.
21 Zob. B. Klich-Kluczewska, Social Policy and Social Practice…, dz. cyt.
22 W. Kawalec, Przedsłowie, [w:] Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i ro-

dziny, Warszawa 1976.



rozdział 3  | „Panna z dzieckiem”. Poza hybrydowym systemem społecznej pomocy  

84

Przypomnijmy: polityka Gierka szła w dwóch pozornie sprzecznych 
kierunkach – o ile przeciętna stopa życiowa Polaków rosła szybciej niż kie-
dykolwiek wcześniej, o tyle następowała polaryzacja dochodów. Państwo 
wspierało pewne rodziny bardziej niż inne. Rosła stratyfikacja społeczna, 
uprzywilejowanie tzw. wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w wybranych 
działach gospodarki (górnicy, hutnicy, metalowcy etc.), która zarabiała nie-
porównywalnie więcej niż pracujący za przeciętną stawkę robotnicy innych 
branż, pracownicy umysłowi, o rencistach i emerytach nie wspominając.

Warto też pamiętać, że modernizacja państwa w wydaniu ekipy Gierka 
miała różne oblicza. I chociaż zwykle utożsamia się ten proces z rozbu-
chaną industrializacją, Gierek zrobił także zwrot w kierunku teoretycz-
nie nowoczesnej polityki społecznej. Komponentem wskazującym na 
nowoczesność założeń tej polityki było zaufanie do wiedzy eksperckiej. 
Postępowało otwarcie na środowiska naukowe, a – jak twierdzi Daniel 
Wicenty – socjologię próbowano wprząc do mechanizmów legitymizacji 
polityki skoku modernizacyjnego23.

Wdrażaniu w życie idei opartych na silnym fundamencie wiedzy socjo-
logów i ekonomistów służyć miał uporządkowany i rozbudowany system 
instytucjonalny. Z kolei ogromnie ważne ramy tak dla zlecanych ekspertyz, 
jak i podejmowanych działań tworzyła wiara w demografię, czyli potrzebę 
nieustannego rozwoju „potencjału ludnościowego” kraju. Zakładało to 
odejście od doraźnych działań interwencyjnych na rzecz realizacji kon-
kretnych celów społecznych. Polityka społeczna miała także odgrywać 
dużo bardziej istotną rolę inspiracyjną wobec polityki ekonomicznej. Za-
kładano też docelowo, że polityka ta obejmie swym zasięgiem całą ludność 
kraju24. To miało być podstawą budowy szerokiego walefare state. Drugim 
charakterystycznym rysem tej wizji, a raczej jego konsekwencją, była 
rozbudowa biurokracji. W 1972 roku powstało Ministerstwo Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych, któremu podporządkowano Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. W ten sposób powstawał biurokratyczny system, który zaczęto 

23 Por.: Socjologia nieposłuszna w PRL? O funkcjonowaniu Zakładu Socjologii Norm 
i Patologii Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w latach 
1972–1976, [w:] Jedna nauka – wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjologicznych 
w Polsce, red. P. Łuczeczko, D. Wicenty, Gdańsk 2010, s. 36–57. 

24 J. Danecki, Kilka uwag o polityce społecznej, [w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania 
demograficzne, zadania, potrzeby, red. M. Latuch, M. Namysłowska, Warszawa 1980, 
s. 54–55.
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nazywać „administracją socjalną państwa”25. Wreszcie odtrąbiono powrót 
do „aktywnej polityki demograficznej”. Uwierzono ponownie, że rozsądny 
(czytaj – powolny) przyrost ludności może być motorem postępu, a w 1974 
roku powołano specjalną Rządową Komisję do spraw koordynacji działań 
międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej26. W trybach nowo-
czesnego sterowania socjalnego znalazło się więc także macierzyństwo. 
Politykę ludnościową łączono ściśle z polityką migracji wewnętrznych, 
przyjmując założenie o sterowaniu ruchami ludności w taki sposób, by 
Polacy migrowali raczej do ośrodków mniejszych oraz decydowali się na 
założenie rodziny z jednym, a w najlepszym razie dwojgiem dzieci („polity-
ka umiarkowanej koncentracji”)27. Aby zapewnić miejsca zatrudnienia dla 
młodych, udało się wówczas wycofać z rynku pracy prawie milion osób.

3.2.  Samotne macierzyństwo i panny z dzieckiem.  
Język i liczby 

Długotrwała marginalizacja problematyki samotnego macierzyństwa 
miała swoje konsekwencje w postaci powszechnego przekonania o braku 
wiarygodnych danych na ten temat:

Ich sytuacja [samotnych matek – przyp. B.K.-K.] nie jest w pełni społecz-
nie rozpoznana – podkreślała cytowana już Hanna Liszewska. – Staty-
stycy nie potrafią powiedzieć, ile ich jest, bo wymykają się ankieterom, 
unikają rozgłosu. Być może mijamy je na ulicy, w autobusie, nie domy-
ślając się dramatów, jakie w sobie noszą. Nic nie wiemy o ich pozycji 
w społeczeństwie, życiu osobistym, perspektywach życiowych28. 

Dziennikarka miała rację, że sytuacja młodych kobiet i dziewcząt, które 
wybrały samodzielne macierzyństwo, a częściej jeszcze – zostały na nie 

25 J. Rosner, Podmioty polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, 
Warszawa 1975, s. 66–67.

26 M. Latuch, Wpływ przeobrażeń demograficzno-społecznych na politykę ludnościową 
w Polsce Ludowej, [w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, 
potrzeby, dz. cyt., s. 67, 70–72.

27 K. Dziewoński, Problemy ludnościowe w polskim planowaniu regionalnym, [w:] Poli-
tyka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby, dz. cyt., s. 103–106.

28 APR 1 i 2. Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt. 
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skazane, nie była w pełni rozpoznana, ale głęboko się myliła, twierdząc, 
że nic o nich nie wiedziano. Mniej więcej od połowy lat siedemdziesią-
tych badania nad zjawiskiem samodzielnego macierzyństwa i ojcostwa 
prowadziła Maria Jarosz, a następnie badaczki związane z resortowym 
Instytutem Pracy i Polityki Społecznej. Danuta Graniewska, Bożena Bal-
cerzak i Krystyna Krupa nie były zresztą jedyne. Temat podejmowali już 
wcześniej pedagodzy i psycholodzy, jednak spoglądali oni na to zjawisko 
z perspektywy nieletnich synów i córek – wychowanków przedszkoli 
i ośrodków opiekuńczych oraz uczniów szkół podstawowych29.

Problem wykluczenia analizuję na przykładzie matek posiadających 
dzieci ze związków nieformalnych, ale do grupy matek samotnych należą 
także matki, które doświadczyły rozwodu oraz śmierci współmałżonka. 
Pozostają one poza obszarem moich zainteresowań, ponieważ o ile ich sy-
tuacja materialna bywała zbliżona do matek niezamężnych, o tyle ich 
sytuacja społeczna była zasadniczo odmienna. 

Współcześni badacze zjawiska posługują się obcym dla badanej epoki 
pojęciem samodzielnego macierzyństwa i ojcostwa i wyróżniają wśród 
badanych grupę rodziców samodzielnych z konieczności (w wyniku wy-
darzeń losowych) oraz tych, dla których decyzja o wychowywaniu dziecka 
w pojedynkę była w pełni świadomym wyborem30. Taki model nie pojawiał 
się czterdzieści czy trzydzieści lat wcześniej w dyskursie eksperckim, cho-
ciaż echa świadomego wyboru znajdziemy już wówczas w jednostkowych 
biografiach kobiet.

Aby zaakcentować wagę rodziny, socjolodzy i pedagodzy bardzo często 
posługują się zamiennie pojęciem rodziny niepełnej. 

29 Zob. m.in.: M. Jarosz, Samotne matki we współczesnym społeczeństwie polskim, 
[w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby, dz. cyt.; 
D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni oj-
cowie: o rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa 1986; B. Balcerzak-Paradowska, 
B. Konwerska, Sytuacja społeczna i materialna matek niezamężnych, Warszawa 1983; 
E. Kozdrowicz, T. Pilch, Rodzina wielkomiejska matki samotnej jako środowisko 
wychowawcze, [w:] Rodzina a struktura społeczna, red. Z. Tyszka, Warszawa 1984; 
J. Pielkowa, Przyczyny powstawania rodziny samotnej matki, „Chowanna” 1981, t. 25, 
nr 4; tejże, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego, nr 116, Katowice 1983; B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja 
środowiskowa matek niezamężnych, „Problemy Rodziny” 1984, nr 5.

30 K. Korzeniecka, Samodzielne macierzyństwo – wybór czy konieczność, „Forum Pe-
dagogiczne” 2014, z. 2, s. 105.
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Klaudia Korzeniecka w 2014 roku pisała:

Termin „rodzina niepełna” posiada [współcześnie] wiele synoni-
mów: „samotny rodzic”, „rodzina niekompletna”, „rodzina zde-
kompletowana”, „rodzina bez partnera”, „rodzina chora”, „rozbity 
dom”, „rozbita rodzina”. W zależności od przyjętych kryteriów 
pojęcie rodziny niepełnej jest interpretowane wieloznacznie. Obec-
nie odchodzi się od dotychczasowej negatywnej konotacji ujęcia 
rodziny niepełnej jako zdezintegrowanej, patologicznej. Badaczom, 
jak np. Krystynie Slany, zależy na ukazaniu rodziny niepełnej jako 
nowej formy życia rodzinnego, podkreśleniu jej różnorodności, 
odmiennego stylu życia31. 

Pomimo świadomości transformacji, jaką przeszedł dyskurs o samotnym 
macierzyństwie w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, autorka przywołuje 
formułowane w latach osiemdziesiątych konstatacje na temat przyczyn uro-
dzeń przedślubnych: „W literaturze można spotkać opinie, iż kobiety rodzą 
dzieci pozamałżeńskie w konsekwencji bycia w związku z przypadkowym 
mężczyzną, co wynika z trybu życia, jaki prowadzi kobieta”32. Tymczasem 
transformacja współczesnego dyskursu nie dotyczy tylko unikania nega-
tywnego wartościowania zjawiska („samodzielne macierzyństwo” w miejsce 

„samotnego”), ale również przywiązywania wagi do doświadczenia ojcostwa 
(„samodzielne macierzyństwo i ojcostwo”) oraz powściągliwości w formu-
łowaniu ocen etycznych, jeżeli chodzi o okoliczności zaistnienia ciąży.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy krystalizował się 
polski dyskurs ekspercki na temat młodych niezamężnych matek, posługi-
wano się podobnie jak dzisiaj pojemnym pojęciem rodzin niepełnych, czyli 
takich, w których matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko albo dzieci. 
Do rodzin tych kwalifikowano matki i ojców wychowujących dziecko po 
rozwodzie, rodziny wdów/wdowców oraz rodziny matek niezamężnych33.

Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana na poziomie analiz szcze-
gółowych. Tutaj dominowały dwie kategorie analityczne, które w praktyce 

31 Tamże, s. 107. 
32 Tamże. O odpowiedzialności kobiet za życie seksualne i jego konsekwencje zob.: 

A. Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o sek-
sualności w Polsce, Warszawa 2014.

33 M. Jarosz, Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1987, s. 81–82. 
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niemal zupełnie pomijały ojców jako samodzielnych rodziców, przede 
wszystkim ze względu na ich niewielką w porównaniu z matkami liczbę, 
czym poniekąd sankcjonowano sytuację odpowiedzialności kobiet za 
dzieci ze związków niesformalizowanych. W studiach skoncentrowanych 
na polityce społecznej, często o charakterze prawnym lub ekonomicznym, 
odwoływano się do kategorii jedynej żywicielki rodziny, czyli pojęcia wy-
korzystywanego przede wszystkim do celów statystycznych. Jako rodziny 

„jedynych żywicielek” kwalifikowano: „[…] rodziny niepełne biologicznie, 
składające się z matki zamieszkałej z dziećmi w wieku do lat 16, choć po-
jęcie to można by traktować także szerzej, zaliczając do rodzin jedynych 
żywicielek również rodziny składające się z kobiety mającej na utrzyma-
niu męża (takich rodzin było w miastach w 1970 roku ok. 37 tys.), a także 
mającej na utrzymaniu młodsze rodzeństwo lub rodziców”34. 

Pojęcie „jedynych żywicielek” kładzie nacisk na najistotniejszy z per-
spektywy centralnej polityki społecznej i ekonomicznej aspekt problemu, 
czyli obciążenie matki wszystkimi obowiązkami i funkcjami rodzinnymi, 
a także fakt, iż w tych rodzinach poziom życia wyznaczały zarobki mat-
ki35. Pomimo szerokiej definicji w praktyce „jedyna żywicielka” implikuje 
zwykle samotne życie, życie bez mężczyzny („rodzinę niepełną”), a nie 
samodzielne utrzymanie przez kobietę gospodarstwa składającego się 
z dzieci i niepracującego męża. Odwrotnie niż w wypadku mężczyzny, 
który jako statystyczny „żywiciel rodziny” pozostaje jedną z odmian spo-
łecznej normy, czyli wiąże się zdecydowanie z kategorią „rodziny pełnej”. 
Takim konotacjom sprzyjały statystyki, według których liczba mężczyzn 
opiekujących się samodzielnie swoimi dziećmi była w porównaniu z mat-
kami bardzo niska i ich problemy nie były zdaniem badaczy i dziennikarzy 
na tyle istotne, by poświęcać im odrębne studia.

W studiach pedagogicznych, psychologicznych oraz socjologicznych 
zwykle mamy do czynienia z występującym w tytule tego rozdziału po-
jęciem samotnego macierzyństwa, które z kolei kładzie akcent na funk-
cjonowanie grupy rodzinnej we wspólnocie lokalnej. Stosuje go także 
autorka pierwszych szeroko zakrojonych badań na ten temat – Maria Jarosz. 

34 K. Wrochno-Stanke, Potrzeby rodzin jedynych żywicielek a polityka społeczna, „Pro-
blemy Rodziny” 1975, nr 4, s. 1. Por. A. Chobot, Aktualny stan prawny w zakresie 
uprawnień i ochrony jedynych żywicielek rodziny, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 
1980, cz. I: nr 8/9, s. 27–31, cz. II: nr 10, s. 12–24.

35 K. Wrochno-Stanke, Potrzeby rodzin jedynych żywicielek…, dz. cyt.
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Józefa Pielkowa w kontekście swoich badań prowadzonych w wojewódz-
twie katowickim stosowała wymiennie kategorię „rodziny niepełnej” oraz 

„rodziny matki samotnej”, które dzieliła na „separowane, rozwiedzione, 
wdów (i wdowców) oraz niezamężnych”, co uzależniała od statusu praw-
no-obyczajowego rodzica. Pielkowa dokonała też przeglądu typologii sto-
sowanej przez pedagogów i psychologów. Przykładowo „rodziny niepełne” 
miały według Kowalskiego oznaczać jedynie niezamężną matkę z dziec-
kiem, rodziny „zdekompletowane” – rodziny wdów i wdowców, „rodziny 
rozbite” – rodziny osób rozwiedzionych lub żyjących odrębnie, wreszcie 

„zrekonstruowane” (dzisiaj być może można by je utożsamiać z rodzinami 
patchworkowymi), które obejmowały tak rodziny z dzieckiem adoptowa-
nym, jak rodziny osób po doświadczeniu samotnego rodzicielstwa, które 
zdecydowały się na wspólne życie. Do tego zestawienia należy jeszcze dodać 
pojęcie „rodziny problemowej”, która według Natalii Han-Ilgiewicz ma 
oznaczać rodzinę niezdolną do samodzielnego przezwyciężenia trudno-
ści. Pojęcie to było nadużywane w debacie publicznej tego czasu i często 
utożsamiane z rodziną określaną mianem „patologicznej”. W konkurencji 
z rodziną patologiczną poległy ostatecznie, jak się wydaje, także propozycje 
takie jak „rodzina nienormalna” czy „chora społecznie”36.

Specjaliści starali się więc maksymalnie jednoznacznie dookreślać sy-
tuację danej rodziny i skatalogować ją według proponowanego schematu. 
Coraz częściej dostrzegali oni różnorodność świata polskich rodzin, cho-
ciaż zwykle wartościowali tę różnorodność negatywnie. „Normalność” – 
cytując Stanisława Kowalskiego – reprezentowała nadal rodzina oparta 
na więzi biologicznej między rodzicami i dziećmi, odznaczająca się „ko-
rzystną atmosferą wychowawczą”37. Przekonanie to miało siłę dogmatu, 
dawało poczucie stabilności i pozwalało żywić nadzieję na realną możli-
wość przywrócenia „kulawej” rzeczywistości do pionu.

Matki niezamężne i dzieci nieślubne rzadko stawały się podmiotem 
całkowicie niezależnych, jednostkowych badań. Tak Pielkowa, jak Maria Ja-
rosz, wreszcie badaczki z Instytutu koncentrowały się na ich doświadczeniu 
jako jednej z analizowanych grup matek samotnych. Pielkowa przebadała 
180 rodzin „matek niezamężnych” w latach 1976–1979 wśród 820 rodzin 
samotnych matek mieszkających na Górnym Śląsku, w województwie 

36 J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983, 
Prace Naukowe UŚ, nr 116, s. 18–19.

37 Tamże, s. 19.
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katowickim38. Maria Jarosz, wyróżniając tę grupę badanych rodzin (badania 
z lat 1974–1975), pisze z kolei raczej konsekwentnie o „pannach z dziećmi”39, 
chociaż w tym samym czasie wielu badaczy bierze to pojęcie w nawias (tzw. 
panny z dziećmi). Równie istotne w kontekście tego problemu są kategorie 
stosowane wobec dziecka: tutaj Jarosz także posługuje się tradycyjnym 
pojęciem „dziecka nieślubnego”, podobnie Barbara Tryfan, która bardzo 
krytycznie analizując sytuację na wsi, pisze: „Jest jeszcze jeden problem, 
chodzi mianowicie o los dzieci nieślubnych i dzieci w rodzinach niepełnych 
[…] W poprzednich okresach sytuacja dzieci pozamałżeńskich [podkreś-
lenia – B.K.-K.] w środowisku wiejskim była szczególnie trudna. Ciążyło 
nad nim piętno urodzenia, a warunki ekonomiczne z braku zabezpieczenia 
instytucjonalnego przedstawiały się czasem tragicznie. Czy zjawisko to jest 
i współcześnie drażliwym problemem społecznym?40”.

Tych stygmatyzujących pojęć konsekwentnie unika Pielkowa, stosując 
jednostkowo zamiennie sformułowanie „dziecko panieńskie”, ale zwykle 
bardziej neutralne – „dziecko matki niezamężnej”41. 

 3.2.1. Rodziny matek niezamężnych w statystykach

Samotne wychowywanie dziecka urodzonego ze związku nieformalnego 
dotyczyło w PRL wcale nie tak małej grupy kobiet, jak mogłoby się wyda-
wać. Zdaniem demografa Piotra Szukalskiego tzw. urodzenia pozamał-
żeńskie i samotne macierzyństwo będące ich wynikiem nigdy nie były 
w powojennej Polsce zjawiskami do końca marginalnymi, ze związków 
nieformalnych urodziło się bowiem 1 800 000 dzieci. Demograf zaznacza 
także, że słupki ilustrujące statystykę takich urodzeń na ziemiach polskich 

„w długim trwaniu” generalnie są dosyć stabilne w porównaniu z ulegającą 
ciągłej transformacji relacją otoczenia do matek i ich dzieci, co wiąże się ze 
zmieniającymi się koncepcjami na temat związków między seksualnością, 
reprodukcją i małżeństwem42.

38 Tamże, s. 29–30.
39 M. Jarosz, Status społeczno-ekonomiczny samotnych matek w ich samoocenie i opinii 

publicznej, [w:] Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska 
społeczne, red. B. Hołyst, Warszawa 1981, s. 169.

40 B. Tryfan, Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa na wsi, [w:] Socjalne 
i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny, dz. cyt., s. 126–127.

41 J. Pielkowa, Rodzina samotnej matki…, dz. cyt., s. 74.
42 P. Szukalski, Płodność i urodzenia pozamałżeńskie w Polsce, Seria a, Łódź 2001, s. 3.
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Badania akt metrykalnych w epoce przednowoczesnej potwierdzają 
powszechność zjawiska migracji kobiet w ciąży z obszarów wiejskich do 
miast. Tym bowiem m.in. historycy tłumaczą ogromną dysproporcję 
urodzeń pozamałżeńskich między wsią i dużym miastem, takim jak 
Warszawa, gdzie w XVII wieku liczba tzw. dzieci nieślubnych stanowiła 
około 10% wszystkich ochrzczonych, gdy w parafiach wiejskich było to 
zaledwie ok. 0,5–1%. Urodzenia miały charakter sezonowy, co oznacza, 
że poczęcie dziecka następowało w miesiącach wiosennych i letnich 
oraz w karnawale. Wzrostowi liczby dzieci nieślubnych sprzyjały gene-
ralnie okresy wojen i niepokojów, które skłaniały do odsuwania decyzji 
o formalnym usankcjonowaniu związku. U progu XVIII wieku history-
cy odnotowywali ponadto dużo większą tolerancję wobec potomków 
z „nieprawego łoża”. Pod koniec XIX i na początku XX wieku sytuacja 
uległa odwróceniu i mimo popularności akcji krzewienia seksualnej 
czystości w niektórych dużych miastach nawet co czwarte lub co piąte 
dziecko rodziło się ze związku niesformalizowanego (Kraków, Poznań). 
Urodzenia pozamałżeńskie w tym czasie wynosiły, jak skrupulatnie wy-
liczyli demografowie: 5,2% urodzeń w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
4,6% w Królestwie Polskim oraz 11% w Galicji. W II Rzeczypospolitej 
doświadczenie urodzeń pozamałżeńskich wiązało się ze stosunkowo 
stabilną liczbą 6% wszystkich urodzeń, chociaż różnice regionalne nadal 
były wyraźne. W niektórych regionach urodzenia dzieci nieślubnych 
miały związek z ich dużo wyższą śmiertelnością. W Warszawie, gdzie 
zresztą nadal obowiązywało rosyjskie prawo zakazujące „poszukiwania 
ojcostwa”, śmiertelność dzieci nieślubnych była pięciokrotnie wyższa niż 
dzieci ze związków sformalizowanych43.

Jak wynikało z mikrospisów z 1974 i 1984 roku, wszystkie „rodziny 
niepełne” stanowiły mniej więcej 14% wszystkich rodzin w PRL. Więk-
szość to oczywiście rodziny matek, a nie ojców samotnych. Przyglądając 
się bliżej danym, można przyjąć, że matek mających faktycznie na 
wychowaniu dzieci do 24 lat i odpowiedzialnych za to samodzielnie 
w połowie lat osiemdziesiątych było około 650 tys. Oczywiście spore 
wątpliwości budzi przyjęta w tych badaniach granica 24 lat dla dziec-
ka, bo według badań dzieci te, w szczególności chłopcy, w większości 
przypadków były zachęcane do szybkiego usamodzielnienia się po-
przez kształcenie do konkretnego zawodu. Ojców, którzy zajmowali 

43 Tamże, s. 4–11.
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się samodzielnie wychowaniem dzieci do 24 lat, było znacznie mniej, 
bo niecałe 68 tys. Trzeba zatem brać pod uwagę około miliona wy-
chowujących się w tych rodzinach dzieci44. Przeważały wśród nich 
rodziny z  jednym dzieckiem i większość z nich mieszkała w mieście, 
co przypisywano większej skali rozwodów na obszarach miejskich. 
Analizując statystyki, Jarosz w 1986 roku stwierdzała z niepokojem, że 
„negatywnym zjawiskiem pozostającym w centrum zainteresowania 
pedagogów i psychologów jest ciągły wzrost liczby rodzin niepełnych, 
a tym samym wzrost liczby dzieci wychowujących się w rodzinie nie-
kompletnej, a więc w warunkach określonych deficytów materialnych, 
emocjonalnych i intelektualnych”45.

Liczba tych rodzin rosła, jak dowodzi dla lat 1970–1978 Ewa Leś, jednak 
nie tylko z powodu rosnącej liczby rozwodów, ale także z powodu coraz 
większej śmiertelności mężczyzn w wieku produkcyjnym46.

W tej grupie matki niezamężne stanowiły zawsze najmniejszą grupę. 
Ich liczba w zasadzie nie ulegała wahaniom. Wyjątkiem był początek 
i schyłek epoki. Wojna wpłynęła oczywiście na wzrost liczby matek i dzie-
ci żyjących poza sformalizowanym związkiem, ale począwszy od 1948 
roku, ich liczba sukcesywnie malała. Spadek ten był szczególnie wyraźny 
w latach 1955–1968, kiedy ich liczba zmniejszyła się z 6,3% do 4,9% uro-
dzeń żywych. Jak wskazują dane z 1970 roku, 1/3 tych urodzeń przypadała 
na najmłodsze matki poniżej 19 lat, zaś ponad połowa wszystkich uro-
dzeń na kobiety w wieku 20–29 lat47. Od tego czasu aż do połowy lat osiem-
dziesiątych liczba urodzeń pozamałżeńskich nie przekraczała w Polsce 5%. 
Od połowy lat osiemdziesiątych zauważono ponownie powolny wzrost 
urodzeń pozamałżeńskich, chociaż liczby były niewielkie w porównaniu 
z kolejną dekadą, gdy wzrost liczby urodzeń ze związków niesformalizo-
wanych coraz rzadziej mógł być utożsamiany ze wzrostem liczby rodzin 
faktycznie niepełnych.

44 M. Jarosz, Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, dz. cyt., s. 81–82. W 1974 r. – 
928 tys., w 1978 – ponad 1 mln, zaś w 1984 r. – 1 100 546. 

45 Tamże.
46 Badaczka podaje następujące liczby dla lat 1970 i 1978: liczba rodzin ojców samot-

nych w 1970 toku – 116 tys., zaś w 1978 r. – 139 tys. Analogicznie rodziny samotnych 
matek to 926 tys. i 1107 tys., zob.: E. Leś, Charakterystyka demograficzna i spo-
łeczno-zawodowa rodzin niepełnych w świetle danych statystycznych, „Problemy 
Rodziny” 1984, nr 5, s. 9.

47 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, Warszawa 1974, s. 156.
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Przeciętnie w ostatnich dwu dekadach PRL odnotowywano 24–29 tys. 
„urodzeń pozamałżeńskich” rocznie, co stanowiło 4% urodzeń żywych48. 
Od 1977 roku odnotowywano niewielki wzrost i stabilizację na wysokości 
około 32 tys., co w 1982 roku stanowiło 4,6% żywych urodzeń. Jak słusznie 
stwierdza Bożena Balcerzak-Paradowska, późniejsze losy dzieci są jednak 
tak różne, że trudno tę liczbę traktować jako równorzędną z liczbą rodzin 
matek niezamężnych, ponieważ matka mogła od razu wyjść za mąż lub 
równie dobrze pozostawić dziecko w domu dziecka. Dokładne ustalenie 
liczb jest w tym wypadku ogromnie trudne49. Należy także zwrócić uwagę 
na różnice pomiędzy miastem i wsią, które jednak nie są tak duże, jak 
można by się tego spodziewać. Według danych z 1970 na matki w wieku 
poniżej 29 lat przypadało ogółem 22 635 urodzeń pozamałżeńskich, z tego 
10 984 na wsi. Dwa lata później na 271 835 żywych w miastach przypadało 
14 732 pozamałżeńskich (5,5% ogółu), a na wsi 13 022 na 303 890 (4,3%). 
Barbara Tryfan, analizując te dane statystyczne, co znamienne, w pod-
rozdziale zatytułowanym Sytuacje dewiacyjne, dziwiła się temu ogromnie:

Nieślubne dzieci, te wszystkie „znajdy” i „bąki”, zwykło się przypi-
sywać głównie wsi, a tymczasem z danych statystyki porównawczej 
wynika, że urodzeń pozamałżeńskich jest proporcjonalnie więcej 
w mieście niż na wsi, a ich częstość jest o 30–40% większa w mia-
stach niż na wsi50. 

Tryfan zdawała się zupełnie pomijać procesy migracyjne, które były 
w statystykach słabo wykrywalne, oraz zakładała a priori, że po pierw-
sze stygmatyzacja dzieci dotyczy tylko wsi, a po drugie stygmatyzacja 
ta ma bezpośredni związek z częstotliwością zjawiska. Niestety, chociaż 
wiemy zwykle, gdzie i na jakiej grupie Barbara Tryfan prowadziła swoje 
badania, ich wyniki nie są zazwyczaj szczegółowo analizowane w tekście 
i bardzo daleko idące wnioski mogą dziś budzić wątpliwości. Nie mamy 
jednak podstaw, by podważać wiele jej cennych spostrzeżeń, np. na temat 
wagi procesów alimentacyjnych dla rozpoznania sytuacji tych rodzin czy 

48 Zob. szerzej: M. Kuciarska-Ciesielska, Urodzenia pozamałżeńskie, „Wiadomości 
Statystyczne” 1988, nr 5; E. Rosset, Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce, „Problemy 
Rodziny” 1973, nr 3.

49 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja środowiskowa matek…,, dz. cyt., s. 24.
50 B. Tryfan, Socjalne i prawne środki…, dz. cyt., s. 126–127.
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specyfiki rodzin w województwach zachodnich i północnych (szczegól-
nie w województwie koszalińskim), gdzie więcej dzieci poza związkami 
sformalizowanymi rodziło się właśnie na wsi, co stanowiło fenomen na 
skalę kraju.

Na wejście na drogę sądową ustalenia ojcostwa decydowało się rocznie 
około 11 tys. matek. Dużo więcej procesów dotyczyło, szczególnie przed 
ustanowieniem w 1974 roku funduszu alimentacyjnego, zabezpieczenia 
finansowego dzieci (np. w 1971 roku – było to 59 789 spraw) ze strony 
ojców, sprawy te obejmowały bowiem w pierwszej kolejności osoby roz-
wiedzione.

To, co w polskim przypadku najciekawsze, to utrzymujący się stały 
poziom urodzeń pozamałżeńskich w dobie przyspieszonej industria-
lizacji, która w Europie Środkowo-Wschodniej niemal zawsze, zdaniem 
historyków, wiązać się powinna z nagłym wzrostem liczby dzieci ze 
związków nieformalnych. Jeżeli chodzi o całą dwudziestowieczną Europę, 
to najwyższy poziom urodzeń pozamałżeńskich odnotowywano w Szwe-
cji, gdzie wynosił on w 1900 roku 11%. Dopiero rewolucja 1917 roku wy-
prowadziła na czoło stawki Rosję, która zaczynając od 3% w 1900 roku, 
45 lat później sięgnęła rekordowej liczby 24% urodzeń żywych, co miało 
m.in. silny związek z wojennym chaosem i stratami ludnościowymi, 
głównie wśród mężczyzn. Ale źródeł tego zjawiska należy szukać dużo 
głębiej, przede wszystkim w zmianach prawnych stojących u podstaw 
prywatyzacji instytucji małżeństwa, gwarantujących równouprawnienie 
dzieci ze związków małżeńskich i związków nieformalnych oraz ogrom-
ne ułatwienie uzyskania rozwodu („rozwody pocztówkowe”). W parze 
z tym zjawiskiem szło szybkie ograniczanie roli ojca w radzieckiej rodzi-
nie. W 1944 roku znowelizowano prawo w duchu pronatalizmu i chcąc 
zachęcić mężczyzn do posiadania dzieci (w tym – pozamałżeńskich), 
wykluczono możliwość dochodzenia ojcostwa w sądach, co w praktyce 
oznaczało koniec możliwości walki o alimenty dla dzieci. Miejsce wspie-
rającego dziecko ojca zajął państwowy fundusz alimentacyjny, który co 
prawda wypłacał świadczenia bez sądowych batalii, ale w niższych kwo-
tach i tylko do 12. roku życia. Miejsce na nazwisko ojca w świadectwach 
urodzenia miało pozostać puste i to rozwiązanie budziło nawet gorętsze 
emocje niż kwestie finansowe51. 

51 H. Carlbäck, Lone Motherhood in Soviet Russia in Mid-20th Century – In a European 
Context, [w:] And They Lived Happily Ever After…, dz. cyt., s. 26–33.
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Wraz z końcem wielkiej wojny ojczyźnianej władze radzieckie stanęły 
więc przed armią niezamężnych matek, które w momencie gdy w sąsied-
niej Polsce zmieniano ustrój, stanowiły już widoczną gołym okiem grupę 
społeczną, obecną na dodatek w połowie lat pięćdziesiątych w dyskursie 
publicznym. Oczywiście opisane zmiany nie przebiegały identycznie we 
wszystkich republikach. Pronatalistyczna ustawa o wsparciu kobiet ciężar-
nych, matek wielodzietnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci 
z lipca 1944 roku została przyjęta wyjątkowo źle, ale z zupełnie innych 
przyczyn, w zagarniętych podczas wojny krajach bałtyckich. Jak pokazały 
badania w radzieckiej Litwie, tamtejsi urzędnicy nie byli nawet w stanie 
określić, kim może być wymieniona w ustawie „samotna matka”, jako 
ważna beneficjentka ustawy. O ile w ZSRR to pojęcie funkcjonowało na 
poziomie prawa od 1917 roku i obejmowało zarówno matki wychowujące 
dzieci samodzielnie, jak i żyjące w związkach niesformalizowanych, na 
Litwie było ono w takiej formie nieznane, a matki niezamężne były wy-
kluczone ze społeczności, zaś jedyną akceptowaną w konserwatywnym 
społeczeństwie litewskim „matką samotną” była matka porzucona przez 
swego męża. Litewscy urzędnicy w żaden sposób nie potrafili zrozumieć, 
dlaczego państwo powinno wspierać finansowo „matki bękartów”, dlatego 
też niezależnie od swoich politycznych przekonań skutecznie obchodzili 
zalecenia Moskwy w tej sprawie52.

Sytuacja na linii Moskwa  – Wilno jest wyjątkowo celną ilustra-
cją ogromnego zróżnicowania wyobrażeń rodziny i kobiety, jakie istnia-
ło pomimo ujednolicenia prawa lub dążności do ujednolicenia prawa 
nie tylko w ramach bloku wschodniego, ale także w granicach samego 
Związku Radzieckiego.

3.3.  Wielki przełom, którego nie było.  
Sytuacja po II wojnie światowej

Polskie autorki wspomnień lub listów przywołujące doświadczenie sa-
motnego macierzyństwa w pierwszej powojennej dekadzie traktują te 
wydarzenia w kategoriach życiowej traumy. Emerytowana robotnica 

52 D. Leinarte, Why Does Public Policy Implementation Fail? Lithuanian Office of State 
Benefits for Mothers of Large Families and Single Mothers, 1944–1956, [w:] And They 
Lived Happily Ever After…, dz. cyt., s. 113–114.
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podwarszawskiego Ursusa, która w 1975 roku wysłała obszerne wspomnie-
nia na konkurs ogłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, 
poświęca swojemu samotnemu macierzyństwu zaledwie pół strony, a od-
nosi się wrażenie, że robi to z kronikarskiego obowiązku, ponieważ bez 
tego czytelnik nie będzie mógł zrozumieć przyczyn jej problemów. W 1945 
roku Maria, wówczas dwudziestodwulatka, wróciła z robót przymuso-
wych w Niemczech i po powrocie do domu w podursuskiej wsi poznała 
oficera „w mundurze polskim”. Tak o tym opowiada:

Byłam […] tak naiwna i sentymentalna, że teraz wstyd mi tego, po 
tylu latach. […] Oficer tak przypadł mi do serca, że uwierzyłam 
w każde jego słowo. Owocem tego stosunku była córka, która uro-
dziła się po ucieczce taty za granicę, to jest do Związku Radzieckiego. 
Ślubów cywilnych nie było, kościelnych nie wolno. Więc zostałam 
z bólem, ze wstydem i nędzą. Co przeżyłam, ten tylko zrozumie, jeśli 
coś podobnego przeżył. Tak bawiłam się w wielką miłość. Próbo-
wałam skończyć ze sobą. Odratowali. Przeżyłam kilka lat gehenny. 
Ale człowiek wytrzyma dużo. Postanowiłam dać sobie sama radę. 
Odrzuciłam kilku konkurentów. Byli to wdowcy i rozwiedzeni. […] 
Ubóstwiałam córkę, ale kiedy podrosła, nie miałam gdzie ją zosta-
wić. Nie było żłobków, przedszkoli. Chowała ją częściowo babcia53. 

Obszerny pamiętnik Marii pełen jest sprzeczności i niedomówień, 
jakby autorka, nie mówiąc wprost o swoich doświadczeniach, próbowała 
poradzić sobie z nieprzystawalnością jej wspomnień do obowiązującego 
kanonu. Także w wypadku jej związku z „oficerem” trudno dociec, kim był 
człowiek w „polskim mundurze” i co oznacza jego ucieczka do ZSRR. Język 
wskazywałby na strategię ukrywania jego tożsamości narodowej, a także – 
usprawiedliwiania niechęci wobec żeniaczki, jako źródła osobistej klęski 
pamiętnikarki. Równie uprawnione może być twierdzenie, że opisana 
sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie ustawy o małżeństwach 
cywilnych (1 I 1946), zaś narzeczonym nie udało się uzyskać zgody na 
ślub kościelny w parafii pamiętnikarki. Być może tak należałoby odczy-
tywać zdawkowe, a jednocześnie uogólniające zdanie: „Ślubów cywilnych 

53 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej – AAN), Towarzystwo Przyjaciół 
Pamiętnikarstwa (dalej – TPP), „Pamiętniki Kobiet Polskich” 1975, sygn. 2801, Pa-
miętnik Marii Gwardzińskiej, ur. 1923, s. 9.
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nie było, kościelnych nie wolno”. W ten sposób autorka przenosi także 
niejako odpowiedzialność za ważny epizod jej życia na rzeczywistość ze-
wnętrzną, polityczną, na którą nie miała bezpośredniego wpływu. 

Opowieść Marii jest tkana z nieco tylko zatartych przez czas emocji. 
Ujawnienie przełomowego wydarzenia jej życia, któremu poświęca zale-
dwie kilka krótkich zdań w wielostronicowym przekazie, nadal wydaje 
się dla pamiętnikarki bardzo bolesne. Perspektywa urodzenia dziecka 
z krótkiego związku z żołnierzem pomimo powojennego chaosu skończyła 
się próbą samobójczą, jednak nie poznajemy szczegółów jej ówczesnych 
przeżyć. Podsumowuje je zdawkowo: „Co przeżyłam, ten tylko zrozumie, 
jeśli coś podobnego przeżył”. Doświadczenie „panieńskiej ciąży”, a następ-
nie samotnego macierzyństwa zdaje się pozbawiać pamiętnikarkę szans 
na osobiste szczęście, co pogłębiły jeszcze skomplikowane relacje z córką, 
z którą widywała się rzadko i którą określiła mianem „trudnego dziecka”. 

Członkowie jury konkursu w wewnętrznej recenzji docenili przede 
wszystkim szczerość oraz prostolinijność zwierzeń Marii i ocenili pracę bar-
dzo wysoko, przyznając 8 na 10 punktów: „Praca kwalifikuje się do wyróż-
nienia. Jest pamiętnikiem robotnicy, która uczciwą pracą pragnęła osiąg-
nąć szczęście i która naiwnie ufała wszystkim ludziom w swoim otoczeniu. 
Niezaradna życiowo, stąd jej los jest raczej nie do pozazdroszczenia”54.

W jednostkowym biograficznym przekazie w żaden sposób nie widać 
efektów wojennej transformacji, która – jak się wówczas wydawało – miała 
zasadniczo zmienić los polskich niezamężnych matek w „nowej Polsce”. 
Powojenne zmiany prawne miały dopiero nadejść. Być może zresztą jesz-
cze przed narodzinami córki pani Marii, ale narratorka – co nie może 
dziwić – nie odnotowuje tej zmiany w swoim życiowym kalendarium 
jako istotnej dla losów własnych i swojej córki.

Zaburzenie ugruntowanych relacji płci, jakie przyniosła II wojna świa-
towa, oraz świadoma polityka nowych władz przynajmniej teoretycznie 
podważyły system, w którym – jak pisze Małgorzata Fidelis – stan cywilny 
obok płci, przynależności klasowej i narodowej definiował sytuację obywa-
tela. Przypomina ona, że chociaż w międzywojennej Polsce samotne matki 
miały prawo do pracy, to ich prawa majątkowe były ograniczone, a sytuacja 
materialna i społeczna pozostawała drastycznie zła. Wynikało to poniekąd 
z przekonania o ich niejednoznacznym statusie, z pogranicza tego, co 
męskie i kobiece. Wiązano je szczególnie mocno z przestrzenią dewiacji, 

54 Tamże, karta recenzyjna.
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społecznego „nieporządku”55. Zaś wojna, wyprowadzając z domów głów-
nych żywicieli, wymusiła rewizję stosunku do kobiet prowadzących w po-
jedynkę gospodarstwo domowe, samodzielnie utrzymujących rodziców 
i dzieci. Kobieta bez mężczyzny była tak powszechnym doświadczeniem 
wojennej i powojennej codzienności w Europie, że można określić je wręcz 
nowym zjawiskiem demograficznym. Ze względu na liczbę musiały one 
przestać być marginalizowane, a stan cywilny musiał tracić na znaczeniu. 
Sytuacja ta miała ważne konsekwencje, w tym przede wszystkim społeczne 
przyzwolenie na aktywność społeczną i wymuszoną niezależność pomi-
mo – jak podkreśla Fidelis – trwałości wyobrażeń kobiety jako wyjątkowej 
właśnie poprzez macierzyństwo. Sytuacja w Polsce nie różniła się pod tym 
względem od ogólnoeuropejskiej średniej. W 1946 roku Polek było więcej 
o 2,3 mln niż mężczyzn (czyli o 1 mln więcej niż w 1931 roku). Cztery lata 
później wśród 9,5 mln kobiet powyżej 20. roku życia – ponad cztery mi-
liony (44,5%) to kobiety bez partnerów: panny, wdowy i rozwiedzione. 
Nawet jeżeli przyjmiemy, że część z nich żyła w konkubinatach lub za-
warła jedynie ślub kościelny, jest to liczba bardzo duża, która w dobie 
powojennego kryzysu musiała wymuszać konkretne działania na rzecz 
zapewnienia podstaw życia ich rodzinom56.

Zmiany prawne, które wprowadzono w 1946 roku, odzwierciedlały 
jednak raczej transformację polityczną niż demograficzną. Wprowadzono 
równość majątkową kobiet zamężnych i niezamężnych. Samotne kobiety 
mogły także dochodzić ojcostwa i alimentów przed sądem. Powojenne 
ustawodawstwo nie różnicowało już, przynajmniej teoretycznie, dzieci 
małżeńskich i pozamałżeńskich. W praktyce, na mocy prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, „pełne uprawnienia dziecka urodzonego poza małżeń-
stwem zależą bądź od uznania przez ojca, bądź sądowego uznania ojco-
stwa”57. Wiele więc zależało od dobrej woli ojca, bo tylko dziecko przez 
niego uznane miało prawo do ubiegania się o alimenty oraz ograniczonego 
dziedziczenia. Uznanie skutkowało stanowiskiem prawnym równym 
dziecku z małżeństwa, co gwarantowało już prawo rodzinne z 1946 roku. 
Wprowadzone wówczas drobne wyjątki dotyczące zagadnienia władzy 

55 M. Fidelis, Czy „nowy matriarchat”? Kobiety bez mężczyzn w Polsce po drugiej wojnie 
światowej, [w:] Kobiety i rewolucja obyczajowa, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, War-
szawa 2006, s. 421. 

56 Tamże.
57 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja środowiskowa matek…, dz. cyt., s. 23.
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rodzicielskiej oraz korzystania przez rodziców z majątku tych dzieci zniósł 
kodeks rodzinny z 1950 roku58. 

Fidelis akcentuje emancypacyjny charakter tak ówczesnego ustawo-
dawstwa, jak sytuacji demograficznej i niewykorzystany potencjał tych 
zjawisk. Gdy w 1950 roku dyskusja o samotnym macierzyństwie dobiegła 
końca, „emancypację wojenną przetłumaczono już na znajomy język ma-
cierzyństwa”, z kobietą Matką jako fundamentem rodziny. Samodzielna 
kobieta, w tym samodzielna matka, nie postawiła tradycyjnego systemu 
płci na głowie, zupełnie inaczej niż miało to miejsce w ZSRR.

Otwarte pozostaje jednak pytanie, na ile zmiany wstrząsnęły ugrun-
towanym światem społecznych wyobrażeń oraz czy dostrzegane gołym 
okiem zmiany w skali makro miały wpływ na indywidualne doświadcze-
nia? Już pobieżny przegląd źródeł biograficznych każe wątpić w taką tezę, 
chociaż są one zbyt rozproszone i jest ich zbyt niewiele, by zdecydowanie 
wyróżnić tę grupę badawczą dla lat powojennych i stalinizmu. Możemy 
jedynie hipotetycznie stwierdzić, że to zdecydowanie zbyt krótko, a po-
trzeba stabilizacji i powrotu „do normalności” była zbyt silna, by nastą-
piła głęboka zmiana wyobrażeń, nawet w obliczu masowej mobilizacji, 
industrializacji i migracji wewnętrznych. Czytając list do Polskiego Radia 
napisany przez samotną matkę dwojga małych dzieci dziesięć lat później, 
w listopadzie 1955 roku, dostrzec można jednak pewne zmiany, zapowiedź 
procesu, który pozwolę sobie określić mianem „uobywatelnienia” matek 
niezamężnych. 

Kobieta mieszka w jednym pokoju 4,5 × 2,5 m na strychu opolskiej ka-
mienicy, a jej list przyjmuje dosyć popularną w tym czasie formę zażalenia 
na tragiczne warunki mieszkaniowe: „wilgoć, brak powietrza”, „słońce mało 
kiedy zagląda, brak wody, która na skutek słabego ciśnienia nie dochodzi, 
piec kuchenny dymi”, a „dzieci poprzeziębiane w straszliwy sposób”59. Co 
jednak najważniejsze, autorka listu przypisuje standard, w jakim przy-
chodzi żyć jej i jej dzieciom, przede wszystkim piętnu „panny z dziećmi”:

Dzieci moje noszą piętno nieślubnych, dlatego skazane są na za-
tratę i zniszczenie w powolny sposób. Ja sama zapadłam poważnie 

58 Tamże.
59 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, nr zespołu 285/1837 Kodeks 

karny. Część szczególna. Spędzenie płodu 1948, Listy do Polskiego Radia, list matki 
Darusia i Wiesia, 15 listopada 1955.
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na zdrowiu, mam nerwicę serca, a płuca znacznie przyciemnione, 
ponadto isjaż w lewej nodze. […] jest mi trudno wyżyć, a jeszcze 
trudniej znosić i wynosić dwoje dzieci i wózek na czwarte pię-
tro. Podaję dla orientacji, że obowiązkowo muszę dziennie robić 
1600 schodów, wchodząc i wychodząc po dzieci i wózek, a już nie 
wliczam przynoszenia węgla i drzewa z piwnicy oraz ewentualne 
zakupy, jakie potrzeba mi zrobić. Takie to ciężkie i twarde jest życie 
kobiety samotnej.

Przed wojną kobieta z nieślubnym dzieckiem była wyklęta przez 
księdza z ambony, ludzie od niej stronili jak od zarazy, prace trudno 
miała zdobyć, trudnymi warunkami życiowymi zmuszona była 
skończyć z życiem razem z dzieckiem lub podrzucała je komuś 
pod drzwi. Zdawałoby się, że dzisiaj jest inaczej, lecz niestety, ko-
bieta taka jak ja poniewierana jest jak ostatni strzęp, tego w jawny 
sposób nikt nie robi, lecz tak cichutko i dyplomatycznie daje się 
odczuć kobiecie z nieślubnymi dziećmi, że jest ona wyrzutkiem 
społeczeństwa, chociażby takie otrzymanie mieszkania, dla wszyst-
kich dzieci znajdują się odpowiednie warunki mieszkaniowe, lecz 
dla moich dzieci i mnie ich brak. Ponadto niech posłuży wam za 
przykład taki oto fakt:

Jestem zatrudniona w Wojew. Związku Sp-ni Pracy jako St. Insp. 
Organizacji […]. Obecnie nieoficjalnie dowiedziałam się, że dlatego 
nie otrzymuję żadnych wyróżnień, ponieważ prowadzę się niemo-
ralnie i mam dwoje dzieci. […]. Nadmieniam, że w Opolu jest dużo 
takich ludzi, gdzie dwie osoby zajmują pięciopokojowe mieszkania, 
trzechpokojowe, a nawet znam wypadek, gdzie jedna osoba zajmu-
je dwa pokoje z urządzeniem komfortowym. Lecz niestety dzieci 
moje i ja nie możemy dostać lepszego mieszkania, bo nad nimi wisi 
piętno nieślubne, lecz zapytuję się uprzejmie, czy jak dorosną, nie 
będą z nich żołnierze i obywatele.

Kochane Polskie Radio, opisałam ci całą swą biedę. Nie gniewaj 
się na mnie, lecz opisałam ci warunki, na jakie napotykają kobiety 
matki z nieślubnymi dziećmi60. 

List powstał w odpowiedzi na audycję radiową z 5 listopada 1955 roku 
na temat problemu przerywania ciąży, jednak ze świecą szukać w nim 

60 Tamże.
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3.3. Wielki przełom, którego nie było. Sytuacja po II wojnie światowej 

opinii na ten temat. To raczej typowe zażalenie – element walki o lepszy 
lokal mieszkalny, jaką za pomocą pióra i kartki papieru toczyło wówczas 
bardzo wielu Polaków. Autorka wydaje się także sprawnie, niekoniecznie 
świadomie, wykorzystywać fakt wychowywania dzieci ze związku niefor-
malnego na własną korzyść w staraniach o mieszkanie. Niemniej jednak – 
co dla nas tutaj istotne – pomiędzy wersami, w których obszernie opisuje 
swoje trudne życie, bardzo wyraźnie podkreśla własną społeczną tożsa-
mość. Nie powołuje się na swą polskość, na pracowitość czy polityczne 
zaangażowanie, ale właśnie na fakt, że jest „matką z nieślubnymi dziećmi”. 

„Matka Wiesia i Darusia”, jak sama się określa, nie wstydzi się swoich 
doświadczeń (przynajmniej w ramach bezpiecznej anonimowości), ale 
wydaje się mieć żal, że wbrew oczekiwaniom nowa Polska nie zagwaran-
towała jej równego traktowania, traktowania, które byłoby z gruntu inne 
od przedwojennego z piętnem „niemoralnego życia”. Chociaż ludzie nie 
stronią od niej „jak od zarazy”, to doświadcza dyskryminacji w pracy, gdzie 
jest „cichutko i dyplomatycznie” oskarżana o niemoralność. To bardzo 
ciekawy aspekt tej relacji, który przesuwa akcent oskarżeń o dyskryminację 
ze społeczności lokalnej, co było tak wyraźne w pamiętniku robotnicy 
z Ursusa, na państwo, poprzez reprezentujące je instytucje niespełniające 
pokładanych w nim nadziei na równe traktowanie.

W kontekście cytowanego listu mniej wiarygodnie brzmią fragmenty 
pamiętnika z 1962 roku, w którym trzydziestoparolatek wspominał do-
świadczenia swojej żony (nie był zresztą ich bezpośrednim świadkiem 
z powodu pobytu w wojsku) z 1951 roku. Młodzi wzięli ślub w USC w War-
szawie, ponieważ ze względów ideowych nie zdecydowali się na ślub 
kościelny. Następnie kobieta musiała wyjechać do swoich mieszkających 
w mieście powiatowym rodziców. 

Jak się tego należało spodziewać, rodzice przyjęli ją jako wyrod-
ną  córkę, a  całe otoczenie napiętnowało wkrótce jako „pannę 
z dzieckiem”. Ślub cywilny w tych środowiskach się nie liczy, nazywa 
się go pogardliwie za księdzem dobrodziejem „kontraktem”. I tu 
dopiero zaczęła się długa, dwuletnia gehenna mojej żony. W pracy, 
którą podjęła, chcąc się uniezależnić materialnie, była przedmiotem 
plotek i docinków (oczywiście, nieco później, kiedy ciąża stała się 
widoczna). Całe miasteczko, szczególnie dość liczne grono cio-
tek-dewotek, nie omieszkało na każdym kroku akcentować swej 
pogardy dla „panny z dzieckiem”. Szykanowano ją na każdym kroku, 
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nie wyłączając własnego domu, gdzie wciąż dręczono ją moralnie, 
grożąc karą boską, prorokując, że dziecko urodzone z grzechu bę-
dzie niewątpliwie kaleką, roztaczano jej przed oczyma ogrom mąk 
piekielnych, jakie na nią czekają61. 

Ostatecznie mężczyzna zdecydował się na ślub kościelny, by ukrócić męki 
małżonki.

To ciekawy, ale jednostkowy przypadek sugerujący, że w tym czasie 
w wypadku tradycyjnych środowisk także kobiety, które zawarły tylko 
związek cywilny, mogły być postrzegane jako „panny z dziećmi”. Nieste-
ty narracja cytowanego pamiętnika jest w pełni podporządkowana, po 
pierwsze, wzorcowi opowieści o trudnych losach młodych ZMP-owców, 
którzy w 1951 roku muszą zmagać się z nieprzyjaznym środowiskiem po-
wiatowym, a po drugie, jest pisana z perspektywy mężczyzny, który zdaje 
się w ten barwny sposób uzasadniać swoją zaskakującą decyzję zawarcia 
związku małżeńskiego w kościele. Według autora pamiętnika piętno „pan-
ny z dzieckiem” należało już tylko do obcego świata przeszłości, tradycji 
i przesądów (sam autor pamiętnika używa tego pojęcia w cudzysłowie), czy 
tak było jednak w rzeczywistości, należy, wraz z „matką Darusia i Wiesia”, 
raczej powątpiewać. 

3.4. Wykluczenie przez (p)omijanie i unikanie (1956–1989)

3.4.1. Nienowoczesne

Pogłębione i poświadczone źródłowo wnioski na temat sytuacji matek 
niezamężnych możemy formułować dopiero dla okresu po „przewrocie 
eksperckim” czasów Gierka, także dzięki zebranym wówczas źródłom 
biograficznym, które wesprę tutaj wynikami konkursów pamiętnikarskich. 
Jedne z najciekawszych badań przeprowadziła w 1981 roku Bożena Balce-
rzak-Paradowska, w ramach projektu Samodzielnej Pracowni Problemów 
Rodziny Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Na ankietę, którą wysłała do 
2505 niezamężnych matek, odpisało w formie listu 30% jej adresatek. Nie 

61 Pamiętnik „Szczęśliwa trzynastka” [pianista, wykształcenie niepełne wyższe, lat 33, 
żona – księgowa], [w:] Jaka jesteś rodzino?, wybór i oprac. M. Parzyńska, I. Tarłowska, 
Warszawa 1965, s. 154–155. 
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jest to zapis doświadczenia reprezentantek konkretnego pokolenia, na 
ankietę odpisywały bowiem kobiety w różnym wieku. Część z odpowie-
dzi została opublikowana w całości w Studiach i Materiałach Instytutu, 
a wnioski z badań, które autorka zamieściła w „Problemach Rodziny”, 
były dosyć optymistyczne. Co prawda sytuację młodych matek deter-
minowała zdaniem badaczki trudna sytuacja materialna oraz problemy 
opiekuńczo-wychowawcze, jednak:

[…] ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo nasze stało się bardziej 
tolerancyjne w ocenie pewnych faktów i sytuacji, które kiedyś trak-
towane były jako „wstydliwe”. Jednym z przykładów takiej sytuacji 
jest posiadanie dziecka pozamałżeńskiego. W świadomości kobiety, 
która ma zostać matką dziecka pozamałżeńskiego, istnieje jednak 
obawa przed reakcją na ten fakt najbliższego otoczenia. Jak wyka-
zały badania, obawy przed reakcją rodziców, następnie sąsiadów 
i plotkami w pracy wysuwały się na pierwszy plan obaw matki 
niezamężnej przed urodzeniem dziecka. Pomimo tego, że najbar-
dziej obawiały się reakcji rodziców, w większości przypadków ich 
stosunek do problemów przyszłej matki był w efekcie pozytywny 
i wyrażał się w zrozumieniu i okazaniu pomocy. Rodzice okazywali 
pomoc, pomimo że wiadomość o ciąży córki z reguły była dla nich 
wstrząsem. Jednakże co 4-ta matka dziecka pozamałżeńskiego była 
zdana na samą siebie62. 

Badaczka zakłada a priori, potwierdzając niejako zachowawczą posta-
wę państwa, że narodziny dziecka i jego utrzymanie są – co tutaj wyjątko-
wo wyraźne – wewnętrzną sprawą rodziny młodej matki i w tym zakresie 
rodzina ta, chociaż raczej niechętnie, wywiązuje się ze swojego zadania. 
Z prowadzonych w agendzie państwowej badań nie wysuwa też żadnych 
postulatów na rzecz działań instytucjonalnych. „Należałoby dążyć – pi-
sze jedynie – do ograniczenia urodzeń pozamałżeńskich u kobiet bardzo 
młodych (zwłaszcza nieletnich), których syndrom sytuacyjny nasuwa 
przypuszczenie, że wystąpią szczególne trudności w prawidłowej reali-
zacji funkcji rodziny, oraz podjąć działania na rzecz dokonywania prze-
obrażeń w postawach wobec samotnego macierzyństwa”63. Jeżeli matki 

62 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja środowiskowa matek…, dz. cyt., s. 24.
63 Tamże, s. 28.
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wysuwają jakieś żądania wobec instytucji państwowych, kwalifikowane są 
jako osoby reprezentujące postawę bierną lub roszczeniową. Nie pojawia 
się także problem odpowiedzialności ojca.

Niezamężna matka przekraczająca próg państwowej instytucji zapo-
wiadała wieloletnie „kłopoty” i nieustanną potrzebę wsparcia. W konse-
kwencji pierwszą pomocą, jaką oferowało państwo, była zachęta do usu-
nięcia kłopotliwej ciąży lub przekazania dziecka do placówki opiekuńczej:

Już w piątym tygodniu ciąży byłam skierowana do szpitala – pisa-
ła matka, która zaszła w ciążę, mając 22 lata. – W szpitalu byłam 
parokrotnie pytana, czy chcę tego dziecka. Byłam zdecydowana 
urodzić je i byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Nareszcie mog-
łam mieć kogoś, kto by mi zastąpił dom […] W szóstym miesiącu 
wezwał mnie do siebie przewodniczący związków zawodowych. 
Wówczas to usłyszałam, abym poszła i usunęła ciążę, ponieważ 
jest mi to niepotrzebne, choćby z tego względu, że nie mam domu, 
a oni mi go nie dadzą […] Życie jest ciężkie i brutalne, ale jedno 
mam pragnienie, aby żadna matka, która kocha swoje dzieci, nie 
słyszała, że państwo może umieścić jej dzieci w domu dziecka64. 

Kobiety skarżyły się na bierność instytucji pomocowych:

No bo ja… chciałam popełnić samobójstwo – mówi jedna z nich – no 
i znaleziono mnie w przykrej sytuacji. No bo nie miałam innego wyj-
ścia. Nie miałam mieszkania. Nie miałam gdzie się podziać w takiej 
sytuacji. Zgłaszałam się do pracy, do pani mecenas, byłam w opiece 
społecznej. Też mi nic nie chcieli załatwić. Nic pomóc. Robili mi 
raczej trudności65. 

Chociaż badania socjologiczne wskazywały na to, że samotne matki 
„realizowały swoje obowiązki” średnio 16 godzin dziennie, 80% z nich spało 
poniżej 8 godzin na dobę, natomiast spora grupa: zaledwie 5–6, a wszyscy 
specjaliści zgadzali się, że żyją w warunkach znacznie gorszych niż rodziny 

64 Kobieta lat 28, rozwiedziona, ukończona szkoła zawodowa, pracuje, jedno dziecko 
sześcioletnie, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, dz. cyt., 
s. 159, 161.

65 APR, Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt.
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pełne biologiczne, to jednak nie zrobiono wiele, by te bolesne nierówności 
zlikwidować. Pomimo że samotne matki teoretycznie powinny być zatrud-
niane w pierwszej kolejności oraz dodatkowo kierowane do pracy nakład-
czej, ich sytuacja wyjściowa, czyli niskie wykształcenie, powodowała, że 
w znakomitej większości wybierały one nisko płatne proste prace fizyczne66. 

W ich wypadku typowy problem matki Polki, czyli konieczność godze-
nia obowiązków pracownicy oraz matki i gospodyni domowej, urastał do 
nieprzezwyciężalnego konfliktu. W odróżnieniu od sytuacji w sąsiednich 
krajach w Polsce urlop macierzyński, o ile w ogóle przysługiwał, nie różnił 
się od urlopu matki mogącej liczyć na pomoc męża i rodziny. Nie obej-
mował jej także zakaz pracy na trzeciej zmianie (dotyczył on tylko kobiet 
ciężarnych i matek niemowląt). Nie istniał system specjalnych zasiłków 
rodzinnych. Większość kobiet wspomina z rozżaleniem o 75-złotowym do-
datku rodzinnym. Pozostałe państwa bloku wschodniego były dużo bardziej 
hojne, np. w Czechosłowacji można było liczyć na dłuższy o 63 dni urlop 
macierzyński. Ale najlepiej było w NRD, gdzie samotnie wychowującym 
dzieci (w tym ojcom) przysługiwał dodatkowo jeden dzień miesięcznie na 
załatwienie spraw związanych z gospodarstwem domowym. Otrzymywa-
ły/otrzymywali one/oni także zasiłki z zakładu pracy z tytułu zwolnień na 
opiekę nad dzieckiem. Z kolei ZSRR oferował cały szereg przywilejów, jeżeli 
chodzi o wypłaty zasiłków na dziecko, które standardowo rosły od czwarte-
go dziecka, a w wypadku samotnej matki – już od pierwszego. Bułgarki sa-
motnie wychowujące dzieci otrzymywały zasiłek wyższy o 100% od standar-
dowego. Podobną politykę wsparcia finansowego stosowano na Węgrzech67. 

W Polsce matkom udzielano pomocy rzeczowej oraz ułatwiano wyjazdy 
na wczasy. Problem w tym, że biedujących matek zwykle nie było stać na 
tego typu wyjazdy. Ich dzieci były także w pierwszej kolejności przyjmo-
wane do żłobków i przedszkoli, ale bardzo często placówki te były nazbyt 
nieliczne lub pracowały zbyt krótko, by matka zdążyła zaprowadzić dziecko 
do placówki przed zmianą, a następnie odebrać je po pracy68. Sytuacja taka 

66 A. Chobot, Aktualny stan prawny w zakresie uprawnień i ochrony jedynych żywicieli 
rodziny, dz. cyt., cz. I, s. 29–30. Postulat pomocy „ciężko doświadczonym matkom” 
przez zakłady pracy pojawia się także w audycjach radiowych, zob.: APR, F 29594 + 
ab, Matka – Matieria – Mother, dz. cyt.: „Zakłady pracy powinny w takich wypad-
kach podania o pracę, a później podania o mieszkanie opatrywać adnotacją »do 
załatwienia w pierwszej kolejności«”.

67 Tamże, cz. 2, , s. 12–14.
68 Tamże, s. 18.
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sprzyjała częstszemu, niż to było faktycznie potrzebne, wykorzystywaniu 
placówek zamkniętych, czyli domów dziecka, w charakterze tymczasowego 
miejsca pobytu dziecka. Samotna matka małej Ani zdecydowała się pozo-
stawić dziewczynkę w Domu Małego Dziecka w Katowicach do ukończenia 
3 lat, czyli do czasu, gdy dziecko będzie miało szansę, by zostać przyjęte do 
przedszkola. Dokumentacja pobytu dziewczynki w placówce, w tym liczne 
listy, które matka pisała do dyrektorki, oraz ślady jej wizyt w Dąbrówce 
Małej zaświadczają jednocześnie o jej głębokim przywiązaniu do dziecka 
i izolacji dziecka od rodziny wymuszonej tylko i wyłącznie sytuacją jedynej 
żywicielki rodziny. Dopiero w liście z 6 listopada 1966 roku matka infor-
mowała z radością wychowawców Ani:

Pisałam podanie o przedłużenie mi Ani, poniewasz nie mam inne-
go wyjścia bo Ania jeszcze nie ma 3 lata ale stało się inaczej nigdy 
nie przypuszczałam żeby ją przyjęli w tym wieku do przedszkola 
ale poszłam po mojego synka i rozmawiałam z kierowniczką tego 
przedszkola i powiedziała mi ze niema miejsca ale pomimo wszystko 
przyjmie moją Anię do przedszkola opowiedziałam wszystko, że mam 
4 dzieci że dwoje chodzi do szkoły ten mały Romuś chodzi do przed-
szkola a mała Ania jest w Domu Dziecka i bardzo jej się żal zrobiło że 
takie maleństwo jest tak daleko ode mnie aż jej łzy w oczach stanęły 
i powiedziała niech ją Pani przywiezie, chętnie ją przyjme. Mam 
pracować od 7 rano będę sama ich zaprowadzała do przedszkola, 
znowu kierowniczka ode mnie z pracy się zgodziła abym robiła od 7 
aby ją przywieźć [….]. Nie ma Pani pojęcia jak się cieszę z radości aż 
lękałam że będę ją mogła mieć przy sobie, ja nie mogę spać po nocach 
bo myślę wciąrz […] aż mnie zaczyna serce boleć69. 

Na Węgrzech, w Czechosłowacji i w NRD istniały ponadto zakazy 
zwalniania samotnych matek z pracy. W Polsce Sąd Najwyższy stwierdził 
dwukrotnie, w 1961 i 1975 roku, że pracownik nie ma prawa do ochrony 
stosunku pracy tylko z tego tytułu, że sam utrzymuje rodzinę70. 

69 Archiwum Państwowe w Katowicach, 1717 Dom Małego Dziecka Dąbrówka Mała 
Katowice, akta osobowe wychowanków z lat 1945–1983, karta osobowa 912, list 
matki z 6 listopada 1966 [pisownia wszystkich cytatów z dokumentów archiwal-
nych zgodna z oryginałem].

70 Tamże, s. 20–24.
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Umiarkowana polska polityka pronatalistyczna nie przekładała się 
więc, tak jak to miało miejsce w ZSRR, na stosunek do niezamężnych 
kobiet i ich dzieci. Poniekąd zapewne dlatego, że polskie potrzeby nie 
były tak duże. Ponadto w takim wypadku nie widziano szansy na rozwój 

„zdrowej polskiej rodziny”. W warunkach polskich nowoczesna rodzi-
na socjalistyczna musiała być rodziną pełną i „płodną racjonalnie”. To 
ważny element polskiego dyskursu modernizacyjnego tego czasu, który 
obejmował transformację rodziny i seksualności. Dzięki zmianom, jakim 
podlega „polska dzietność” od płodności naturalnej do racjonalnej, PRL 
miała znaleźć się w „grupie krajów rozwiniętych, zrywając z prymitywnymi 
warunkami bytowania, niskim poziomem cywilizacyjnym i kulturalnym, 
niemal zupełnym brakiem opieki lekarskiej, niską kulturą sanitarną i sek-
sualną, niedostatecznym poziomem wykształcenia oraz ukształtowa-
ną w tych warunkach mentalnością prokreacyjną i stylem życia”71. Było 
to optymistyczne wyobrażenie świata nowoczesnego (które można uznać 
za uniwersalne dla ówczesnej rzeczywistości europejskiej) jako świata 

„cywilizowanego”, opartego na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wiedzy medycznej, oraz egalitaryzacją średniego standardu życia, który 
zapewnia niemal powszechny dostęp do osiągnięć rozwijającej się wie-
dzy. Zmianę „stosunku do prokreacji” możemy uznać za jeden z filarów 
modernizacji społecznej w kontekście socjalizmu (socjalizm zapewnia 
tutaj egalitaryzację) i jeden z ważnych znaków jego nowoczesności jako 
systemu społeczno-politycznego.

Niezamężna matka, szczególnie w swoim najbardziej rozpowszechnio-
nym stereotypowym wyobrażeniu, nijak do tego wyobrażonego nowoczes-
nego świata nie przystawała. Biorąc pod uwagę wyznania wielu młodych 
matek o braku podstawowej wiedzy o seksualności, wyobrażenie to, mimo 
że stereotypowe, miało swoje merytoryczne uzasadnienie72. 

71 AAN, Wycinki prasowe Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA 
2514/21/4, Z. Smoliński, W kierunku nowoczesności, „Trybuna Ludu”, 20.12.1977.

72 Jedna z respondentek pisała: „W roku 1969 ukończyłam szkołę podstawową. W tym 
samym roku chciałam rozpocząć naukę w liceum medycznym, ale rodzice się 
sprzeciwili. […] A kiedy pojawił się na mojej drodze chłopak z czarną brodą, osiem 
lat starszy ode mnie, z dobrze płatnym zawodem, wtedy byli bardzo zadowoleni. 
A ja młodziutka, 16-letnia dziewczyna nie miałam pojęcia o życiu seksualnym czy 
małżeńskim. Nikt mi nigdy nie tłumaczył, że dziewczyna musi mieć co miesiąc 
okres, że po zbliżeniu z mężczyzną może zajść w ciążę, no i urodzić dziecko. […] 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ciąża trwa 9 miesięcy”. Kobieta lat 27, zamężna, 
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Barbara Łobodzińska pisała w 1974 roku:

Dzieci pozamałżeńskie to z reguły dzieci niechciane. Powołane do 
życia pod wpływem przypadku w wyniku swobody seksualnej, lek-
komyślności, nieumiejętności stosowania antykoncepcji. Znaczna 
część „rodziców” takich dzieci charakteryzuje się prymitywizmem 
umysłowym, niskim poziomem wykształcenia. Część dziewcząt 
ciężarnych rezygnuje z możliwości chirurgicznego usunięcia ciąży, 
aby wywrzeć presję na swym mniej lub bardziej przypadkowym 
partnerze i zmusić go w ten sposób do małżeństwa73. 

Ten czynnik nieprzystawania do nowoczesnego świata – nawet jeżeli 
pozostaje on w dużej mierze nadal wyobrażony czy postulowany – wydaje 
się dużo bardziej istotny niż rozpowszechniony i nadużywany bez dosta-
tecznego źródłowego uzasadnienia ogólnikowy argument o obyczajowym 
konserwatyzmie administracji państwowej. U podstaw wykluczenia nie-
zamężnych matek i nieślubnych dzieci w przestrzeni publicznej stało więc 
paradoksalnie moim zdaniem zapatrzenie w wyobrażoną, chociaż odleg-
łą nowoczesność, a nie dziedziczony obyczajowy konserwatyzm władzy.

3.4.2. „Uobywatelnienie”. Symptomy zmian

Niezależnie od faktycznych przyczyn wykluczenia doświadczenia codzien-
ności rodziły wyraźną w przekazach frustrację opartą na niezrealizowanej 
obietnicy niedyskryminacji. W wielu wypowiedziach respondentek uro-
dzonych w okresie powojennym widoczna jest bowiem nieobecna w mię-
dzywojniu świadomość równoprawnego obywatelstwa. Młode matki były 
postrzegane przez instytucje państwowe jako nieodpowiedzialne, niegodne 
zaufania, a na dodatek roszczeniowe, jednak ich zdaniem ta roszczenio-
wość była uzasadniona szczególną sytuacją losową, która wymagała so-
lidarnego wsparcia państwa. Bardzo często podnoszonym argumentem 
był także przyszły los ich dzieci jako obywateli, którzy będą pracować dla 
dobra wspólnej ojczyzny. Im lepiej wykształcone lub bardziej doświadczone 
matki, tym większe były te oczekiwania. Przykładem takiej postawy może 

ukończona szkoła podstawowa, nie pracuje, dwoje dzieci 6 i 7 lat, [w:] B. Balce-
rzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, dz. cyt., s. 168.

73 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, dz. cyt., s. 157.
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być czterdziestoletnia nauczycielka, matka trzyletniej Danusi, dla której sa-
motne macierzyństwo było w zasadzie samodzielnym wyborem. Nie było to 
zjawisko szczególnie częste, ale relacje o takim charakterze są obecne wśród 
pamiętników i odpowiedzi na ankiety, co podobnie jak uobywatelnienie 
może być znakiem dokonującej się ograniczonej, ale jednak transformacji.

W przypadku nauczycielki znajomość systemu jest dużo większa niż 
przeciętnej samotnej matki, a podejmowane działania na rzecz poprawy 
własnej sytuacji rodzinnej obejmują wszystkie możliwości zdobywania 
dóbr. Kobieta przygotowała się finansowo na czas macierzyństwa, miała 
własne mieszkanie spółdzielcze, na które sama latami odkładała, zamie-
rzała także w przyszłości ukończyć pełne studia magisterskie. „Radziłam 
sobie, jak mogłam – pisała – a dziecku przecież niczego nie może zabrak-
nąć”74. Już podczas ciąży „załatwiła sobie” urlop zdrowotny dla podrato-
wania zdrowia przysługujący nauczycielom, ponieważ „krępowała się 
być w poważnym stanie wśród młodzieży”75. Gdy po urodzeniu dziecka 
nieoczekiwanie sytuacja zaczęła się komplikować, tzn. jego ojciec w żaden 
sposób jej nie wsparł, pożyczki wydawały się jej zagrożeniem dla finanso-
wej stabilności, a dziecko oddane do tygodniowego żłobka nieustannie 
chorowało, zdecydowała się ubiegać, z sukcesem zresztą, o rentę inwa-
lidzką. W szkole upomniała się także o bezzwrotny zasiłek chorobowy76.

W odpowiedzi na pytanie ankiety, w jaki sposób należy pomóc mat-
kom samotnie wychowującym dzieci, zaproponowała szereg konkret-
nych działań, które powinny rozwiązać jej podstawowe, głównie mate-
rialne problemy. Wśród propozycji zmian znalazł się stały dodatkowy 
fundusz dla matek samotnych (1500 złotych), wyższa stawka rodzinna 
(500 złotych w miejsce 75 złotych). Zakład pracy powinien jej zdaniem 
pokrywać w 70% koszty żłobka i przedszkola, a w 80% kolonii i obozów. 
Dotyczyło to przede wszystkim matek, które chcą się uczyć. Organizacje 
społeczne powinny wesprzeć matkę raz lub dwa razy do roku kwotą 
1000 zł na zakup odzieży, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci urządzać 
mikołaja, paczki świąteczne i imprezy z okazji Dnia Dziecka. Ponadto 
powinna jej przysługiwać pożyczka długoterminowa w PKO na zakup 
mebli i urządzenie domu.

74 Kobieta lat 39, niezamężna, wykształcenie niepełne wyższe, pracuje, jedno dziecko 
trzyletnie, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, dz. cyt., s. 166.

75 Tamże, s. 164.
76 Tamże, s. 166.
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Ciekawe w jej przypadku jest pełne zawierzenie państwu i zupełna 
rezygnacja z ubiegania się o alimenty i uznanie ojcostwa, chociaż ojciec 
Danusi był, zdaniem kobiety, zamożnym człowiekiem i bez większych 
problemów mógłby ją wesprzeć. Na dodatek utrzymywała z nim stały, 
chociaż już nie tak bliski kontakt. 

Nie wiem, czy robię dobrze – zwierzała się – że nie mam usta-
lonego ojcostwa dla Danusi i alimentów, będąc teraz na rencie, 
miałabym sprawę ułatwioną. Ojca Danusi nie podałam o ali-
menty, bo nie chciałam mu psuć małżeństwa, a mówił mi, że jak 
żona się dowie, to koniec z nim, żona by go na pewno opuściła. 
Obecnie mieszkają w domu jednorodzinnym już drugi rok i mają 
małego fiata77. 

To, co wydaje się w tym miejscu godne uwagi, to przede wszystkim 
brak potrzeby zagwarantowania córce kontaktu z ojcem. Brak inicjatywy 
z jego strony jest wystarczający, by zaniechać walki o uznanie dziecka. 
Kobieta wierzy, że jest w na tyle dobrej sytuacji, że będzie w stanie sama 
dać sobie radę. Wybór instytucji państwowych jako źródła pomocy dla 
rodziny nie jest w jej wypadku powodowany chęcią pójścia na łatwi-
znę czy przeniesienia odpowiedzialności za rodzinę z ojca na państwo. 
W momencie kryzysu postanowi bowiem zwrócić się tak do ojca, jak 
i do urzędu.

Drugim przykładem macierzyństwa, które można by anachronicznie 
nazwać samodzielnym, są losy trzydziestoletniej mieszkanki mazowiec-
kiej wsi, która w 1975 roku mieszkała z chorą na serce matką i malutkim 
półtorarocznym synkiem. Sama prowadziła gospodarstwo rolne (2,5 ha) 
i pracowała zawodowo w miejscowości oddalonej od domu o 38 km, dokąd 
dojeżdżała autobusem. Rodzina żyła w bardzo skromnych warunkach, 
w budynkach pozbawionych energii elektrycznej. Pamiętnik reprezentuje 
odmienną strategię radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życio-
wymi. O ile nauczycielka podkreślała swoje prawa obywatelki, której 
jako matce państwo powinno okazać szczególną troskę, trzydziesto-
dwuletnia w 1975 Bolesława wpisała swój życiorys w ramy powszechnie 
akceptowanego wizerunku matki Polki. Jej relacja jest narracją opartą na 
jasnej deklaracji:

77 Tamże, s. 167.
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Dom musi stać na fundamencie, a w życiu rodzinnym tym funda-
mentem jest kobieta. Gdy ona zawiedzie lub jej zabraknie, urywa 
się harmonia w rodzinie, powstaje chaos i nieład, jednym słowem, 
ruina rodziny. […] Jeżeli fundament dobrze spełnia swoją rolę, to 
rodzina jest pięknym domem, pełnym radości…78 

Autorka pamiętnika skutecznie wykorzystuje ten stereotyp, wyklucza-
jąc potrzebę mężczyzny i ojca w rodzinnym stadle. Taka strategia pozwala 
uporządkować wszystkie trudne doświadczenia w narrację sukcesu, w któ-
rej wbrew rozlicznym przeciwnościom losu samotna kobieta znakomicie 
sobie radzi nie tylko jako matka, ale jako głowa rodziny i gospodarz:

[…] życie nie jest łatwe. Gdy dziecko przyszło na świat, było ciężko 
chore. […] Nikt nie przyszedł z pomocą. Bo na wsi jeszcze panuje zwy-
czaj zbrukania opinii nawet najlepszej dziewczynie, gdy spodziewa się 
dziecka. W moim przypadku i na wsi, i w mieście. Nikt nie pomyślał, 
że przecież nie jestem młodziutką, ale 30-letnią kobietą, która tak 
samo pragnie mieć własne maleństwo, dla kogo żyć i pracować. Zakład 
pracy, w którym byłam lubiana i szanowana przez dziesięć lat, nagle 
odwrócił się ode mnie. Zwierzchnik stał się oschły, lekarz rejonowy nie 
umiał przyjść mi z pomocą, bo też patrzył krzywym okiem przez palce. 
Interesowano się z kim, domyślano, na końcu domyślili się trzynastu 
ojców, różnego wieku, nawet i takich, których w ogóle nie znałam. 
Po prostu zrobiono ze mnie prostytutkę, ludzie, którzy przez 10 lat 
nie widzieli u mnie złych postępowań, ludzie, których ja i oni mnie 
lubili. Nikomu nie tłumaczyłam, nie wyjaśniałam, że mój chłopiec 
uległ śmiertelnemu wypadkowi, bo kto by w to uwierzył i na co to 
komu potrzebne. Niech sobie mówią, co chcą, co im się podoba. Mnie 
było wszystko jedno. Cieszyłam się w duchu, że będę mieć dziecko. 
[…] Ktoś pomyśli: dziewczyno, jak ty sobie dajesz radę. A jednak do 
obecnej chwili daję sobie radę. Marzę o poprawie warunków bytowych 
przez poprawę zwiększenia wydajności z ha, a tym samym zwiększenie 
pogłowia trzody chlewnej. Przecież czuję się odpowiedzialna za los 
życia dwoje najdroższych dla mnie istot, matki i syneczka79. 

78 AAN, TPP, „Pamiętniki Kobiet Polskich” 1975, sygn. 2783, pamiętnik Bolesławy 
Dobrzenieckiej, lat 32, Kozice, s. 1.

79 Tamże, s. 2.
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Kobieta była na tyle zdeterminowana, że samodzielnie przeprowadzi-
ła remont domu, zbudowała drewnianą oborę, a kolejne strony pamięt-
nika to m.in. szczegółowy opis rozwoju jej gospodarstwa, problemów 
z hodowlą bydła i wydajności gospodarstwa, które mają dowodzić jej 
skuteczności nie tylko jako kochającej matki, ale przede wszystkim 
jako gospodarza. Jedna i druga sytuacja są także dowodem na to, że 
w wypadku jako takiej finansowej niezależności niezamężne matki 
skutecznie i dosyć szybko odbudowywały swój społeczny kapitał mimo 
początkowej niechęci najbliższego środowiska. Bogusława wprost mówi, 
że po roku intensywnej pracy, walki z chorobą syna i prób wydobycia 
rodzinnego gospodarstwa nikt zdaje się nie pamiętać, jak źle ją trakto-
wano tuż po porodzie.

Postawę taką wśród swoich respondentek Balcerzak nazwała optymi-
styczną i jako jej przykład podała następującą relację:

Do tej pory nie czułam się psychicznie gorzej niż moje koleżanki 
mające pełne rodziny. I szczerze mówiąc, nie wiem, czym różni się 
moja sytuacja od sytuacji kobiety rozwiedzionej, a nawet uważam, 
że jest mi łatwiej, niż gdybym wychowywała dziecko w rodzinie 
pełnej, ale skłóconej. Wszystkim niezamężnym matkom mogę 
poradzić, żeby traktowały siebie i swoje dzieci normalnie, bez 
kompleksów80. 

Niektóre z kobiet werbalizowały wprost niezgodę na potępienie po-
przez wykluczenie:

„Nie powinno się potępiać kobiet samotnych z dzieckiem [….] na tej dro-
dze jest wiele do zrobienia i jeszcze długo to się wszystko nie poprawi […] 
To trzeba skończyć i nie traktować naszych dzieci jak znajdy, podrzutki”81.

3.4.3. Piętno niemoralności i strategie radzenia sobie z nim

Znakomita większość niezamężnych matek nie mogła pochwalić 
się taką zaradnością i siłą charakteru jak wymienione wyżej kobiety, cho-
ciaż niemal wszystkie matki w trudnej sytuacji materialnej powtarzają jak 
mantrę, że ich dzieci mają prawo do mieszkania: 

80 B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja środowiskowa matek…, dz. cyt., s. 26.
81 Tamże.
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Dlaczego my, matki niezamężne, które mają na utrzymaniu dzieci 
i które dążą do tego, aby mieć przy sobie dzieci, wychować je i móc 
pracować, napotykamy na takie trudności z dostaniem mieszkania?82 

Nie były one, jako osoby zbyt młode, najczęściej nastoletnie lub dwu-
dziestokilkuletnie, dostatecznie zabezpieczone materialnie, by unieść trud 
opieki nad małym dzieckiem. Wszystkie wybierają jednak pewne strategie 
działania, które mają na celu radzenie sobie z wykluczeniem środowisko-
wym opartym na przekonaniu, że złamały obowiązujące je reguły postępo-
wania. Reguły te wynikały z powszechnie akceptowanego w epoce stereoty-
pu młodej kobiety jako osoby wstrzemięźliwej i odpowiedzialnej nie tylko 
za własną seksualność, ale przede wszystkim za seksualność najczęściej 
niedojrzałego – jak podkreślali ówcześni eksperci – partnera83. Efekty tego 
szeroko rozpowszechnionego wzorca dziewczyny i młodej kobiety, która 
może być co prawda uczuciowa, ale powinna być wyjątkowo powściąg-
liwa, jeżeli chodzi o życie seksualne, zbiegały się z nakazem religijnym 
zachowania czystości przed ślubem oraz wreszcie skutkami wyobraże-
nia niezamężnej kobiety z dzieckiem jako niewykształconej i niezaradnej.

Strategią, której najlepszą ilustracją była otwierająca rozdział historia 
jednej z matek z audycji Polskiego Radia, była ucieczka z domu rodzinnego 
w momencie, gdy nie było już szans, by nadal ukrywać ciążę przed rodziną. 
Zazwyczaj młode kobiety starały się uniknąć w ten sposób przejawów 
niechęci wobec nich i dzieci. Z badań wynika również, że radykalnie 
malał ich krąg towarzyski, bo starały się nie zwierzać ze swojej sytuacji 
koleżankom i przyjaciołom:

Ja np. w czasie ciąży z pierwszym dzieckiem bardzo odczułam zmia-
nę postępowania rodziców w stosunku do mnie. Po urodzeniu syna 
niby się zmieniło, ale zawsze coś tam pozostało. Przy byle okazji 
dziecko było mi wypominane oraz byłam wyzywana od najgorszych. 

82 Lat 25, niezamężna, ukończona szkoła podstawowa, pracuje, dwoje dzieci  – 
2 i 3 lata – 0716, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, dz. cyt., 
s. 172.

83 Szerzej na ten temat zob.: A. Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc…, dz. cyt.; 
M. Fidelis, Młode robotnice w mieście. Percepcja kobiecej seksualności w Polsce w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty 
seksualności. Wiek XIX I XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 
2006, s. 453–475.



rozdział 3  | „Panna z dzieckiem”. Poza hybrydowym systemem społecznej pomocy  

114

Z jednej strony rodzice mi pomagali, będąc przy dziecku, gdy byłam 
w pracy, z drugiej strony mi dokuczali84.

Izolacji od rodzinnego środowiska towarzyszyły próby zachowania 
anonimowości. Przyszłe matki świadomie usuwają się w cień, przebywa-
ją, a następnie rodzą poza miejscem swojego zamieszkania. Temu także 
służyło przenoszenie ciężarnych dziewczyn ze szkół stacjonarnych do 
szkół dla dorosłych. Nawet starsze pracujące kobiety, jak cytowana wyżej 
nauczycielka, decydują się na rezygnację z pracy, by nie wzbudzać plotek 
w środowisku zawodowym, chociaż w jej wypadku mamy do czynienia 
dodatkowo z bardzo ciekawym zjawiskiem traktowania samej ciąży jako 
wstydliwej, która może stać na przeszkodzie w pracy z młodzieżą85. Nawet 
w środowisku warszawskich pedagogów, które mogłoby uchodzić za oby-
czajowo postępowe, ciąża niezamężnej wykształconej kobiety wzbudzała 
w latach sześćdziesiątych sensację, chociaż w tym wypadku – jak przyznaje 
jedna z matek – „nikt jednak nie miał odwagi czynić mi uwag w obawie, 
by nie narazić się na zarzut, iż jest człowiekiem zacofanym”86.

Zaszywają się więc. Znikają z przestrzeni publicznej, uznając poniekąd 
swoją „pozycję – jak to określiła Liszewska – kogoś gorszego, obywatela 
drugiej kategorii”87. Niezależnie zresztą od tego, z jakiego środowiska 
pochodzą. Osoby zaangażowane w pomoc dla nich podkreślały, że styg-
matyzacja, wbrew temu, co pisała Tryfan, nie była tylko domeną małych 
miasteczek i wsi, ale także rodziców „na stanowiskach”, w dobrej sytuacji 
materialnej, którzy „absolutnie nie akceptują niechcianego, trudno tu użyć 
te słowa, tylko ono pasuje, panieńskiego dziecka córki. Niestety, mimo że 

84 Lat 24, zamężna, nieukończona zasadnicza szkoła zawodowa, pracuje, troje dzieci – 
4, 6, 8 lat – 0073, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, dz. cyt., 
s. 170.

85 Na ziemiach II Rzeczypospolitej takie przekonanie usankcjonowała poniekąd 
słynna ustawa przyjęta przez sejm śląski w 1926 roku. Ustawa ta nakładała na 
nauczycielki obowiązek życia w celibacie, a jednym z ważnych argumentów wy-
suwanych przez jej zwolenników było to, że uczniowie wymagają od rodziców 
tłumaczenia, skąd się biorą „brzemienne nauczycielki”.

86 Jedynie zwierzchnik pamiętnikarki pozwolił sobie na komentarz: „Ja te sprawy 
rozumiem i traktuję tolerancyjnie, ale… to niedobrze, że tak się stało. Pani osoba 
stanowiła dotychczas autorytet dla pracowników”, Pamiętnik „Danuty” (pracownik 
umysłowy, lat 40), [w:] Jaka jesteś rodzino?, dz. cyt., s. 343.

87 APR, Pr III 84042+a, Zaczynamy we dwoje, dz. cyt.



115

3.4. Wykluczenie przez (p)omijanie i unikanie (1956–1989)

by się wydawało, że tacy ludzie powinni pomóc, podać rękę. A najczęściej 
z tymi rodzinami jest ten problem, że nie chcą słyszeć, bo taki jest wstyd 
wtedy w społeczeństwie, w środowisku, że właśnie taka dziewczyna musi 
się ukrywać i na taką dziewczynę często rodzina wywiera nacisk, żeby 
zrezygnowała z dziecka”88.

Ta przestrzeń wykluczonych pozostawała tradycyjnie pod opieką Ko-
ścioła katolickiego, który działając jako instytucja charytatywna, oferował 
miejsce w prowadzonych przez zakony żeńskie placówkach, gdzie przyszłe 
matki mogły przebywać do momentu urodzenia dziecka, a także uzyskać 
pomoc psychologa, lekarza i prawnika. Państwo nie oferowało konkret-
nych ośrodków, w których jako osoby w szczególnej potrzebie mogłyby 
one przeczekać czas do porodu, wyjątkiem były miejsca w niektórych 
państwowych domach małego dziecka, gdzie gwarantowano, jak pod-
kreślała dyrektorka jednego z nich, „rodzenie w intymności, w tajemnicy 
przed rodziną i znajomymi”89.

Ośrodki prowadzone przez Kościół katolicki były m.in. w Lublinie, 
Katowicach, Krakowie, Białej k. Płocka i Kątach Wrocławskich, niektóre 
miały bardzo długą tradycję. Lubelski ośrodek istniał od 1958 roku. Zakony 
prowadziły także niektóre państwowe rodzinne pogotowia opiekuńcze. 
Oczywiście zdawano sobie sprawę, że tworzenie takich placówek w każ-
dym mieście nie ma sensu, ponieważ dziewczyny starały się wyjechać 
możliwie daleko od swojego miejsca zamieszkania. Pomocy można było 
także szukać w poradniach katolickich w Warszawie na ul. Książęcej 
i w diecezjalnych duszpasterstwach rodzin. W wypadku instytucji prowa-
dzonych przez Kościół bardzo ważnym motywem ich utrzymywania było 
zapobieganie przerywaniu ciąży. W dyskursie polskiego Kościoła samotne 
matki zasługują na pomoc, ponieważ nie zdecydowały się na aborcję. 
Otacza się opieką te kobiety, które – jak mówiła kierowniczka jednego 
z takich ośrodków – nie pochodzą z Warszawy, ale Polski prowincjonalnej, 

„gdzie jeszcze jest ten szacunek dla poczętego życia i nie jest pierwszym 
rozwiązaniem usunięcie ciąży”90.

Kobiety stawały ponownie przed problemem bezdomności w mo-
mencie urodzenia dziecka. Nawet jeżeli chciały być samodzielne, życie 

88 Tamże. Rozmowa z Ireną Rewińską, dyrektor Domu Małego Dziecka w Warszawie, 
ul. Nowogrodzka 75.

89 Tamże.
90 Tamże. Rozmowa z Darią Plaskacz z Poradni Katolickiej w Warszawie, ul. Książęca 21.



rozdział 3  | „Panna z dzieckiem”. Poza hybrydowym systemem społecznej pomocy  

116

było bardzo twarde, jak powiedziała jedna z dyrektorek domu małego 
dziecka. Hotele robotnicze nie chciały kwaterować kobiet z dziećmi, 
a w mieście nie chciano wynajmować pokoi dziewczynom z maleńkim 
dzieckiem, bo to wiązało się z problemami, np. koniecznością prania 
pieluch. Można było wybrać żłobek tygodniowy, ale niemal wszystkie 
relacje potwierdzają, że to rozwiązanie się nie sprawdzało, ponieważ 
dzieci nieustannie chorowały. Ostatecznie część dzieci przekazywano 
do adopcji lub domu dziecka.

Aby zachować dziecko, trzeba było mieć wsparcie rodziny. W praktyce 
jest to najczęściej wsparcie matki. Niezależnie więc od tego, czy kobie-
ty były pełnoletnie czy też nie, tak pracownicy instytucji kościelnych, jak 
państwowych zachęcali je przede wszystkim do powrotu na łono rodziny 
(żadna z matek nie wspomina w swoim pamiętniku czy relacji o możliwości 
adopcji). Siostra zakonna, kierowniczka lubelskiego ośrodka, podkreślała, 
że starała się zawsze przekonać rodziców dziewczyny do opieki nad wnucz-
ką czy wnukiem:

Często wzywamy rodziców, by zajęli się dzieckiem. […] Zawiozłam do 
rodzinnego domu tą dziewczynę. Teraz ostatnio nawet. Dwa tygodnie 
temu. I matka nie bardzo przyjęła to. Okropnie się ustosunkowała 
do tej dziewczyny. Ale ona mówi: ja ten czas przeniosę. Spotkałam 
się z nią tydzień temu: już jest wszystko dobrze [uśmiech rozmów-
czyni]. Pomogłam w dostarczeniu jej pieluszek, takich różnych rzeczy, 
które otrzymujemy, nawet z zagranicy i ze strony Kościoła91. 

Próby samodzielnego radzenia sobie, pomimo usilnych starań, także 
często nie przynosiły spodziewanych efektów i wówczas, po kilku miesią-
cach, matki z niemowlętami skłaniały się ku szukaniu pomocy krewnych, 
pomimo że powroty do domu łączyły się zwykle z upokorzeniami:

Syn często chorował, toteż wzięłam urlop bezpłatny i wróciłam 
do matki, ale ubliżano mi na każdym kroku. Byłam wykończo-
na nerwowo, lecz znosiłam wszystko. Serce mi bardzo krwawiło, 
gdy dziecku ubliżano od „znajduchów”, a ono nieświadome słów 
dziadka szczebiotało i szło do niego. Sytuacja była tak napięta, że 

91 Tamże.
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wreszcie udałam się do prokuratora […] Byłam wyzywana przez 
ojca rozmaicie, co mu tylko ślina na język przyniosła92. 

W takich sytuacjach lęki przed odtrąceniem stawały się rzeczywistością. 
Bardzo swoistą rzeczywistością, w której obowiązek pomocy własnemu 
dziecku wiązał się z emocjonalnym odtrąceniem. Młodej kobiecie ciążyło 
piętno „moralnej nieczystości” i rzucało głęboki cień na całą rodzinę, któ-
ra obciążała winą za swoje społeczne napiętnowanie nie tylko matkę, ale 
i dziecko. A może przede wszystkim dziecko. „Nie wszyscy bowiem łaska-
wym okiem patrzą na nieślubną miłość – jak pisała jedna z pamiętnikarek – 
a jeszcze gorzej na »nieślubne dzieci«”93. Przez sprawdzone i powszechnie 
znane „zastępcze” imiona „podrzutków”, „znajduchów”, „znajd” i „bąków” 
symbolicznie wykluczano dziecko z grona pełnoprawnych członków ro-
dziny, podkreślając tym niezgodę na zaburzenie obowiązującego porządku 
i umacniając jego status „dziecka wstydu”94.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną charakterystyczną zależność, którą 
pod względem statystycznym przebadała Dorota Kałuża. Chodzi o zjawisko 
nazywane przez demografów małżeństwem „naprawczym”, czyli związkiem 
wymuszonym przez ciążę pozamałżeńską. Pojęcie to, wywodzące się ze śred-
niowiecza, było związane z wymaganym prawem kanonicznym – „napra-
wieniem szkody”95. Zjawisko to jest stosunkowo łatwo uchwytne w źródłach 
masowych ze względu na skrócony okres pomiędzy ślubem a urodzeniem 
pierwszego dziecka, chociaż w wypadku PRL wyliczenia komplikuje nieco nie-
mal powszechne dwustopniowe zawieranie małżeństw (kościelne i cywilne). 
Badania Kałuży sugerują, że znakomita większość panien w ciąży ostatecznie 

92 Kobieta lat 28, rozwiedziona, ukończona szkoła zawodowa, pracuje, jedno 
dziecko sześcioletnie, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, Sytuacja życiowa matek…, 
dz. cyt. s. 160.

93 Pamiętnik „Araukarii” (niepracująca zawodowo, wykształcenie wyższe, lat 32; mąż 
technik), [w:] Jaka jesteś rodzino?, dz. cyt., s. 302. Podobne ujęcie zob.: pamiętnik 

„Danuty” (pracownik umysłowy, lat 40), tamże, s. 337: „Kiedy jedna z koleżanek 
zdecydowała się na urodzenie nieślubnego dziecka, nie posiadałam się z oburzenia. 
Nie mogłam zrozumieć, jak mogła […] odważyć się na danie życia dziecku, które 
z góry będzie skazane na kompleksy, urazy, przykre przeżycia”.

94 APR, F 29594 + ab, Matka – Matieria – Mother, dz. cyt. Rozmowa z dyrektor Domu 
Małego Dziecka w Krakowie.

95 D. Kałuża, Małżeństwa „naprawcze” w powojennej Polsce, [w:] Dziecko – Etyka – 
Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Białystok 2008, s. 294–305.
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dosyć szybko stawała przed ołtarzem, na tyle szybko, że nawet najbliżsi mogli 
nie wiedzieć o tym, że szybki ślub jest „wymuszony okolicznościami”. Te osoby, 
o których była tu mowa, to nieliczna garstka tych, „którym się nie powiodło”. 
Mało tego, analiza danych z dłuższego okresu pokazuje, że liczba takich mał-
żeństw rosła, co z jednej strony wskazywałoby na postępującą liberalizację 
zachowań seksualnych (więcej par rozpoczyna współżycie przed ślubem), 
z drugiej – utrzymującą się silną presję społeczną na legalizację związku96. 
Zaskakująca może się wielu wydawać konkluzja, że w połowie lat osiem-
dziesiątych ponad 46% rodzących się dzieci z dużym prawdopodobieństwem 
było przyczyną, a nie skutkiem zawarcia małżeństwa. Jeżeli więc połowa par 
małżeńskich łamała obowiązujące zasady rygoryzmu moralnego, skąd tak 
silne potępienie dla tych, którym z jakichś przyczyn się nie udało? 

Zjawisko ślubów wymuszonych ciążą jest wciąż obecne w pamięci o ro-
dzinnej przeszłości, o czym świadczą współczesne badania decyzji matry-
monialnych podejmowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
prowadzone przez Małgorzatę Potoczną w Łodzi. Jedna z jej respondentek 
odpowiedziała: „zaszłam w ciążę z najstarszym synem, no, ale mnie się wy-
daje, że kochaliśmy się z mężem. To dlatego tak się stało. Ciąża przyśpieszyła 
decyzję o zalegalizowaniu związku. Może to by trwało dłużej [znajomość – 
M.P.], ale tak, to musieliśmy. Rodzice mówili, żeby jak najszybciej. Ludzie 
to też inaczej patrzą, jak się weźmie ślub i urodzi dziecko, a inaczej, gdy się 
jest jeszcze panną i urodzi dziecko”97.

Jest to także ważny czynnik różnicujący przeszłość i teraźniejszość: 
„Chcieliśmy być razem, a w tamtych czasach bez ślubu nie dałoby się tego 
przeprowadzić, bo w tej chwili to nie wiem, czy byśmy się zdecydowali 
na ślub od razu”98. 

***

Historia niezamężnych matek samodzielnie wychowujących dzieci 
jest znakomitą, chociaż nie jedyną, ilustracją roli, jaką w dużo bardziej 

96 Tamże, s. 300–301.
97 M. Potoczna, Uwarunkowania decyzji matrymonialnych, [w:] Rodzina w zmieniają-

cym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Łódź 
2004, s. 202.

98 Tamże, s. 203.
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złożonym systemie społeczno-kulturowym powojennej Polski odgrywała 
rodzina oraz niesformalizowane formy kontroli społecznej w jej obrębie. 
Osoby, które nie posiadały rodzinnego zaplecza, teoretycznie były zdane 
na państwo, jednak ono nigdy nie odegrało w Polsce roli, której można 
by oczekiwać, biorąc pod uwagę miejsce Polski w szerszym kontekście 
kultury komunizmu. Paradoksalnie samotna Polka z dzieckiem doświad-
czyła pełnego równouprawnienia, ponieważ nie była w Polsce w żaden 
sposób uprzywilejowana pomimo trudniejszej sytuacji materialnej i spo-
łecznej oraz obowiązującej ponownie od lat siedemdziesiątych polityki 
pronatalistycznej. Brak problemów demograficznych na miarę ZSRR czy 
NRD był zapewne jednym z fundamentów takiej polityki „niezauważania” 
niezamężnych matek. Drugi fundament został zbudowany na ideach 
modernizacyjnych, które w polskim kontekście paradoksalnie zagrały na 
ich niekorzyść. W relacji wspólnota i niezamężna matka mamy więc do 
czynienia ze złożonym systemem spychania kobiety na margines poprzez 
zabiegi pomijania bądź otwartego piętnowania. Bardzo silny i stosunko-
wo trwały efekt odrzucenia był wynikiem kumulacji lęków i społecznych 
oczekiwań obecnych na różnych poziomach: pierwszy, prawdopodob-
nie najsilniejszy, obecny tak na poziomie dyskursu, jak doświadczenia 
codzienności, wiązał się z wyobrażeniem kobiety jako osoby seksualnie 
powściągliwej oraz w pełni akceptowanym na poziomie normy (a nie 
praktyki społecznej) wiązaniu seksualności z małżeństwem. Było to oczy-
wiście związane z nakazami religijnymi, ale jednocześnie zdecydowanie 
wykraczało poza obszar społecznego oddziaływania religii katolickiej 
jako takiej. Stabilność wyobrażonego świata w Polsce 2. połowy XX wieku 
sprzyjała utrzymywaniu się społecznego konsensusu w sprawie stabilnej 
rodziny i przynależnej jej sferze seksualności. 

Jeżeli coś podważało ten utrwalony świat, to były to procesy oparte 
raczej na demokratyzacji i specyficznym w warunkach PRL – uobywatel-
nieniu, które budowało indywidualne przeświadczenie o prawach, przy 
czym były to przede wszystkim prawa dostępu do dóbr, tych bardziej 
i mniej dostępnych.

Co jednak szczególnie ciekawe, to to, że obchodzone z niechęcią sa-
motne matki skrywały dużo głębsze tabu, czyli życie w wolnym związku, 
którego nieobecność i nieakceptowalność w powszechnym odbiorze były 
faktem, a wynikało to przede wszystkim z prostej zależności – konkubinat 
nie generował dodatkowych społecznych kosztów i mógł pozostawać 
niezauważalny, o ile osoby decydujące się na taki krok o to zadbały.





121

rozdział 4

Rozwód. O procesie kryminalizacji 
i detabuizacyjnej sile kultury popularnej

Wprowadzenie: Protokół

W 1975 roku Wytwórnia Filmów Oświatowych rozpoczęła produkcję czte-
rech krótkometrażowych filmów o problemach polskiej rodziny pod 
wspólnym tytułem Nim powstanie rodzina1. Wśród nich były tak filmy 
fabularne, jak dokumentalne, wreszcie – swoista hybryda, dosyć zresz-
tą charakterystyczna dla filmów dokumentalnych z epoki (produkowali 
takie filmy najbardziej znani dokumentaliści tego czasu – Marcel Łoziński 
i Krzysztof Kieślowski), czyli dokument fabularyzowany lub inscenizo-
wany. Podobnie jak inne produkcje krótkiego metrażu odnoszące się do 
problemów społecznych tego czasu seria miała szansę zaistnieć zarówno 
na małym, jak i na dużym ekranie, przede wszystkim w ramach dysku-
syjnych klubów filmowych. 

Czwarty film serii, zatytułowany Protokół, w znakomitej części jest 
fabularyzowaną relacją z sali sądowej. O dokumentalnym wymiarze pro-
dukcji decyduje oryginalny protokół sprawy oraz prowadzący proces, czyli 
zespół sędziowski Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Głównymi aktorami 
rozwodowego spektaklu pozostają mąż i żona, których role grają jed-
nak zawodowi aktorzy. Chociaż trwający zaledwie 18 minut film toczy 

1 Nim powstanie rodzina, cykl filmowy 1975–1976, produkcja: Wytwórnia Filmów 
Oświatowych w Łodzi: Dostojeństwo rodzinnego domu, krótkometrażowy film fa-
bularny, 1975, realizacja Zbigniew Rebzda; Oczekiwanie, krótkometrażowy film 
fabularny, 1975, reżyseria Ryszard Rydzewski; Jeszcze nie dorośli, film oświatowy, 
1976, realizacja Wanda Rollny; Protokół, krótkometrażowy film fabularny, 1976, 
realizacja Antoni Bogusławski.
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się głównie na sali sądowej, otwiera go prezentacja aktorów rodzinnego 
dramatu. Druga, najobszerniejsza część filmu jest zapisem posiedzenia 
sądu. Scena jest statyczna, kamera wędruje tylko z przesłuchiwanej i prze-
słuchiwanego na sędziego. Nie ma ani świadków, ani szczególnie konflik-
towej konfrontacji. To rodzaj dialogu z sędzią, który dla protokolantki 
powtarza jak echo słowa męża i żony, zmieniając brzmienie niektórych 
wyrażeń:

Ona: Poznaliśmy się podczas wakacji, na obozie studenckim, to 
był drugi rok studiów.
On: Małżeństwo zostało zawarte także dzięki jakiejś pomocy ro-
dziców…
Sędzia: Proszę?
On: …pomocy rodziców. Ingerencji – inaczej mówiąc.
Sędzia: Małżeństwo to zostało zawarte z inspiracji rodziców.
On: Może to nie w pełni tak brzmi. W każdym razie rodzice usilnie 
starali się, żeby to małżeństwo doszło do skutku.
Sędzia: Czyi rodzice?
On: Jednej i drugiej strony.
Sędzia: Przed zawarciem małżeństwa znaliśmy się tylko od wakacji 
do grudnia, gdyż w tym miesiącu zawarliśmy związek małżeński… 
Proszę bardzo…
Ona: Sytuacja materialna wyglądała w ten sposób, że było nam dość 
wygodnie i dość dobrze. Znaczy, moi rodzice dali nam mieszkanie.
On: Moja żona, była żona oczywiście, to osoba wygodna, której 
taka sytuacja odpowiadała. Mnie było trudno z tym się pogodzić.

Widz nie dowiaduje się zbyt wiele na temat biografii małżonków. Mają 
dziecko. Spotkali się na studiach. Oboje wydają się raczej przeciętni. Nie 
są wobec siebie szczególnie okrutni, chociaż nie są też mili czy empatyczni. 
Mąż wspomina, że uderzył żonę, ale ani z jego wypowiedzi, ani jego żony nie 
wynika, by widz miał do czynienia z przypadkiem znęcania się nad rodziną:

On: [wobec wymówek żony] zachowałem się jak mężczyzna 
i uderzy łem moją byłą żonę. Ale bez szkody fizycznej. Nie było to 
uderzenie, które mogłoby spowodować szkodę fizyczną. Bo dowo-
dów na to chyba nie ma… [zwraca się do żony] Aha?
Sędzia: Proszę do sądu.
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On: Dobrze.
Sędzia: Chodziło o uderzenie jakimś przedmiotem? 
On: Nie. Ręką.
Sędzia: Gdzie było to uderzenie?
On: Nie wiem. Gdzieś w okolicy barku. Potem rozegrała się wzru-
szająca scena. Przepraszam, muszę mówić to w cudzysłowie, bo 
czuję do dzisiaj niesmak. Po tym.
Sędzia: To jaka to była wzruszająca scena?
On: Taka, że doszło między nami po pewnym czasie do zbliżenia 
fizycznego […] Po upływie jakichś dwóch godzin. 

Sędzia długo docieka, czy między „stronami” ustało „pożycie cielesne”, 
a następnie dopytuje, gdzie powinno ich zdaniem pozostać dziecko:

Sędzia: Czy dziecko powinno zostać z żoną czy z panem? Chciałby 
Pan mieć dziecko przy sobie?
On: Tak. Chciałbym je mieć przy sobie.
Sędzia: A jakie Pan ma warunki, żeby mieć dziecko przy sobie?
On: Hotele.
Ona: Dziecko przebywa u mojej matki.
Sędzia: A pani nie mieszka u matki?
Ona: Nie.

Ostatnie sceny rozgrywają się w pustych ciemnych korytarzach sądu, 
gdzie kamera podąża za zagubioną kobietą, oraz w sądowej kawiarni, 
w której mały chłopiec szuka, jak się domyślamy, swoich rodziców. 

Z offu słychać głos przewodniczącego składu sędziowskiego: 

Ogłaszam wyrok. W imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Sąd 
Rejonowy po rozpoznaniu sprawy z powództwa Ewy Żuchcińskiej 
przeciwko Janowi Żuchcińskiemu orzeka rozwód małżeństwa za-
wartego w dniu 26 grudnia 1969 roku przed urzędnikiem stanu 
cywilnego w Krakowie pod numerem 1824/69 i powierza powódce 
Ewie Żuchcińskiej wykonywanie władzy rodzicielskiej nad mało-
letnim synem stron – Jackiem Żuchcińskim urodzonym w dniu 
8 X 1970 roku, zastrzegając dla męża możność utrzymywania z nim 
kontaktów osobistych, w szczególności przez odwiedzanie go dwa 
razy w miesiącu, oraz możność współdecydowania o kierunku jego 
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kształcenia i wychowania. Przyczyną rozkładu pożycia małżeńskie-
go okazało się nieprzygotowanie stron do zadań, jakie należy w tym 
małżeństwie i w każdym małżeństwie…

Głos sędziego jest stopniowo zagłuszany przez nasilający się motyw mu-
zyczny, który jednocześnie współtworzyć ma dramaturgię sceny. W tej roli 
bardzo wówczas popularny walc z suity orkiestrowej Maskarada Arama 
Chaczaturiana. 

Film prawdopodobnie nie wywołał żadnej szerszej dyskusji, a w mate-
riałach Naczelnego Zarządu Kinematografii, który powoływał specjalne 
komisje dla oceny artystycznej niemal wszystkich, nawet najbardziej in-
struktażowych filmów oświatowych (np. o połowie ryb dalekomorskich), 
brak dokumentacji cyklu2. Mimo to ze względu na swój dydaktyczny cha-
rakter może on być symbolem szczególnego zainteresowania rozwodem, 
jaki pojawia się w dyskursie publicznym tego czasu. Protokół był bowiem 
jedną z nielicznych produkcji filmowych o charakterze użytkowym czy 
też dydaktycznym, skoncentrowanych wyłącznie na tej problematyce. 

W filmie fabularnym rozwodowe dramaty pojawiały się wcześniej, ale 
z rzadka i raczej na marginesie zasadniczego tematu filmowej narracji3. 
O ile konflikty małżeńskie i zagrożenie rozwodem były portretowane na 
ekranie nieustannie, to rozwód jako smutny fakt dokonany znajdziemy 
w niewielu produkcjach, np. w Ktokolwiek wie… Kazimierza Kutza w kla-
sycznym i bardzo wiarygodnym wydaniu konfliktu o podział mieszkania4. 
Mieszkanie jest także wątkiem przewodnim prawdopodobnie jedynej 
fabuły z lat sześćdziesiątych od A do Z poświęconej sprawie rozwodowej. 
Mowa tu o Rozwodzie po polsku, czyli pierwszej noweli filmu Trzy kroki 

2 Materiały archiwalne Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Warszawie zgromadzone w Archiwum Akt Nowych były wyłączone z udostęp-
niania w czasie powstawania niniejszej książki. 

3 Dziękuję panu dr. Karolowi Jachymkowi ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
za wskazanie wątków rozwodowych w polskim kinie lat sześćdziesiątych.

4 Ktokolwiek wie…, reżyseria Kazimierz Kutz, 1966. Wątek rozwodowy jest istotą jed-
nego z epizodów, z których zbudowany jest scenariusz. Przekaz jest jednoznacznie 
krytyczny wobec obojga byłych małżonków toczących wojnę o zbudowany przed 
laty wspólnymi siłami dom. Szafki kuchenne zamykane na kłódki, wyznaczone 
godziny, w których dom jest do wyłącznego użytku każdego z nich, wreszcie 
wzajemne oskarżenia o szpiegowanie składają się na obraz rozwodu, który nie 
przynosi ulgi, nie studzi nienawiści, ale pogłębia konflikt. 
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po ziemi, której twórcy balansują jednak na granicy komedii, a rozwód 
jest sztucznym przedstawieniem z wielkodusznym aktywistą społecznym 
w roli głównej. Wiele mówi to, że rolę sędziego gra Wiesław Michnikowski5. 
Rozwód pojawił się także marginalnie w filmach Poradnik matrymonialny, 
Otello z M-2, Kochankowie z Marony, Spotkanie ze szpiegiem oraz Julia, Anna, 
Genowefa…6 Dużo większe i poważniejsze znaczenie przypisują rozwodom 
w latach sześćdziesiątych twórcy filmów dla młodzieży, w których konflikt 
dorosłych pokazany jest zwykle przez pryzmat dramatu dziecka (Tabliczka 
marzenia, Beata, Pingwin, Poznańskie słowiki7). 

W wypadku dokumentów i filmów krótkometrażowych pojmowana 
szeroko tematyka polskiej rodziny, obok patriotyzmu, rolnictwa, ochrony 
środowiska naturalnego, kulturowego dorobku Polski oraz młodzieży 
(jakkolwiek kuriozalnie wygląda takie zestawienie), miała być wspierana 
oficjalnie przez politykę programową wytwórni filmowych lat siedemdzie-
siątych. W konsekwencji stała się jednym z tematów najczęściej podejmo-
wanych przez dokumentalistów8. Byłoby jednak nieuczciwe tłumaczenie 
produkcji filmów skoncentrowanych na rodzinie wyłącznie politycznym 
rozdzielnikiem. 

Należy zdawać sobie sprawę, że produkcje takie jak Protokół znajdowały 
się generalnie na marginesie polskiej dokumentalistyki lat siedemdzie-
siątych, w której najwięcej działo się wokół tzw. szkoły krakowskiej, czyli 
grupy buntowników wierzących głęboko w siłę kamery i za jej pomocą 
kreślących krytyczny obraz ówczesnej społeczno-politycznej rzeczywi-
stości. Krzysztof Kieślowski, Marcel Łoziński, Tomasz Zygadło czy Paweł 
Kędzierski, którzy zasłynęli szczególnie bezkompromisowym oglądem 
rzeczywistości społecznej i odwrotem od pogłębionej i empatycznej, ale 
„biernej” obserwacji rzeczywistości utożsamianej głównie z ich nauczy-
cielem i mistrzem – Kazimierzem Karabaszem, potrafili nie tylko rozma-
wiać z robotnikami o ich warunkach pracy, ale także przekroczyć progi 

5 Trzy kroki po ziemi, reżyseria Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, 1968. Film składa 
się z trzech nowel: Rozwód po polsku, Dzień urodzin, Godzina drogi.

6 Poradnik matrymionialny, reż. W. Haupe, 1967; Otello z M-2, reż. J. Dziedzina, 1968; 
Kochankowie z Marody, reżyseria J. Zarzycki, 1966; Spotkanie ze szpiegiem, reżyseria 
J. Batory, 1964; Julia, Anna, Genowefa…, reżyseria A. Sokołowska, 1967.

7 Tabliczka marzenia, reż. Z. Chmielewski, 1968; Beata, reżyseria A. Sokołowska, 1964; 
Pingwin, reżyseria J.S. Stawiński, 1964; Poznańskie słowiki, reżyseria H. Przybył, 1966.

8 J. Szczutkowska, Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70., 
Bydgoszcz 2014, s. 47.
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„domowego ogniska” i przyjrzeć się, równie krytycznie, polskiej rodzinie. 
Liczne wątki rodzinne pojawiły się więc w dokumentach z górnej półki, 
w tym tych, które wyszły spod ręki kobiet. I tutaj także znajdziemy temat 
rozwodu, chociaż ginie on wśród tematyki rodzinnych domów dziecka 
i nie tylko wiejskiego, domowego ubóstwa. Obok Rodziny Danuty Halladin, 
Gospodarstwa Tadeusza Pałki, Michała Grażyny Kędzielawskiej czy wresz-
cie Pierwszej miłości Krzysztofa Kieślowskiego w 1979 roku powstał do-
kument Pawła Kędzierskiego Rozkład pożycia, w którym wykorzystał 
on sceny nakręcone podczas rozpraw w Sądzie Rejonowym dla miasta 
stołecznego Warszawy9. Trudno w tym wypadku przyjąć, że twórcy ci 
wypełniali w ten sposób jakieś odgórne zalecenia. Filmoznawcy przypi-
sują to zainteresowanie raczej wpływom tendencji ogólnoeuropejskich 
i amerykańskich, przede wszystkim zaś wiążą je z pojawieniem się wie-
loodcinkowego dokumentu, w którym amerykańscy i brytyjscy filmowcy 
starali się przedstawiać w latach siedemdziesiątych życie rodziny10. 

Niezależnie od pewnych trendów oraz politycznych zachęt twórcy 
filmów krótkometrażowych, w tym oświatowych, poza realizacją zamó-
wień wytwórni urzeczywistniali własne pomysły, nawet operując w ra-
mach katalogu sprawdzonych motywów, problemów społecznych oraz 

„potrzeby chwili”, jak to określała komisja opiniująca poszczególne filmy, 
wyczuwając przy tym jednak – co charakterystyczne dla dokumentalistów – 
nastroje społeczne i potrzeby widowni. A nastroje sprzyjały rozmowie 
o rozwodach i film Protokół wydaje się odpowiedzią na zainteresowanie 

„rodzinami rozbitymi”, jakie w dyskursie publicznym pojawiło się około 
1974 roku. Jest jednym z głosów, słabiej słyszalnym, ale dosyć charakte-
rystycznym. Jest to bowiem opowieść o bezdusznej parze przyzwoicie 

9 Filmy dokumentalne realizowane w tym, znakomitym dla polskiego dokumentu, 
czasie przez kobiety są zwykle określane jako bardziej kameralne i jako takie „sta-
nowią ciekawy kontrast w porównaniu z drapieżnymi, dynamicznymi produkcjami 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. realizowanymi np. przez Krzysztofa 
Gradowskiego, Marcela Łozińskiego czy Grzegorza Królikiewicza”, G. Nastałek-Ży-
gadło, Kobieca perspektywa w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie twórczości 
Krystyny Gryczełowskiej, Ireny Kamieńskiej i Danuty Halladin, [w:] Kobiety na zakręcie 
1933–1989, red. E. Chabros, A. Klarman, Wrocław 2014, s. 324.

10 W 1974 roku BBC wyświetlało z powodzeniem serial dokumentujący życie pry-
watne rodziny Wilkinsonów, zob.: M. Jazdoń, P. Pławuszewski, Polski film doku-
mentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas, [w:] Historia filmu dokumentalnego 
(1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015, s. 276.
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4.1. Rozwód jako rytuał prawny

sytuowanych egoistów, którzy z niewiadomego do końca powodu zdecy-
dowali się unieszczęśliwić swoje dziecko, a więc o wzorcowej nowoczesnej 
rodzinie, która zawiodła. Z jednej strony autorzy filmu nadali głównym 
aktorom dramatu ludzkie twarze, twarze tzw. normalnych kulturalnych 
ludzi. Z drugiej – skupili uwagę na dramacie dziecka i osamotnionej ko-
biety. Wreszcie z bezlitosną szczerością obnażyli nieznane większości 
obywateli PRL realia spraw rozwodowych, koncentrując się na wzajem-
nej niechęci małżonków do siebie i publicznej spowiedzi z kilkuletniego 
intymnego pożycia dokonywanej w obecności bezdusznego sądu. Wszyst-
kie te elementy były charakterystyczne dla przełomowego w myśleniu 
o rozwiedzionych dyskursu publicznego połowy lat siedemdziesiątych. 

Wybrałam ten film jako metaforę głównej tezy rozdziału – o sile kul-
tury popularnej (prasy, radia, telewizji oraz filmu), która moim zdaniem 
odegrała w wypadku rozwodu zasadniczą rolę w procesach dyskursywnej 
negocjacji granicy między tym, co dopuszczalne, i tym, niedopuszczalne, 
między tym, co bezpieczne, i tym, co oswojone, oraz tym, co budzi wstręt 
bądź niepokój, i tym, co może zachwiać porządkiem wspólnoty. Stała 
się ona wentylem, sposobem regulacji społecznych napięć wynikających 
z powszechnego braku gotowości do akceptacji rozwodu. Przykłady z bi-
blioteki kultury popularnej traktuję tutaj bynajmniej nie jako odzwiercie-
dlenie stanu wyobrażeń społecznych danego czasu, ale elementy, które 
uczestniczą w procesie negocjowania społecznych znaczeń i kształtują 
postawy oraz tożsamości jednostek. Sączący się z prasowych szpalt przekaz, 
obrazy obecne w przestrzeni publicznej w zderzeniu z czytelnikiem czy 
widzem zaczęły odgrywać rolę mediatora znaczeń w stopniu równym lub 
zbliżonym do doświadczenia osobistego. 

4.1. Rozwód jako rytuał prawny

Rozwód to zdaniem Paula Bettsa szczególny publiczny rytuał, ceremoniał 
zamknięcia, który poza spotkaniem prywatności z tym, co publiczne, 
przechyla szalę władzy ku temu, co publiczne. Rytuał publiczny zaczyna 
w tym przypadku rządzić intymnością11. W wypadku polskim transfor-
macja mentalna związana z akceptacją tego ceremoniału i jego skutków 

11 P. Betts, Within Walls. Private Life in the German Democratic Republic, Oxford 2010, 
s. 115.
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w życiu społecznym jest moim zdaniem interesująca ze względu na jego 
skojarzenie z nowoczesnością („zdobycz cywilizacyjna”, sekularyzacja 
prawa cywilnego, unifikacja), a jednocześnie zbieżnością z początkiem no-
wego systemu społeczno-politycznego i końcem wojny jako szczególnym 
doświadczeniem historycznym. Stąd potrzeba przybliżenia okoliczności 
wprowadzenia prawa do rozwodu w Polsce, nie tylko – jak to zwykle bywa – 
w kontekście radzieckiego prawa małżeńskiego, ale w szerszych ramach hi-
storii rozwoju prawa małżeńskiego w państwach europejskich, w którego 
kręgu historycznie rozwijało się polskie prawo rodzinne. Dziś przyjmuje 
się, że znakomita większość norm wprowadzanych przez wciąż ewolu-
ujące radzieckie prawo rodzinne była znana w Europie przed 1917 rokiem 
głównie za sprawą ustawodawstwa rewolucyjnej i napoleońskiej Francji12.

4.1.1. Rozwód w nowoczesnej Europie

Rozwód jest zwykle postrzegany w kategoriach symptomu zmian, jakim 
ulega rodzina, stąd szczególna ranga, jaką zwykle nadaje się statystykom 
obrazującym tendencje rozwodowe, szczególnie w wymiarze narodowym. 
Liczby rozwodów, obok tych ilustrujących urodzenia, w pierwszym wypad-
ku powoli, ale nieustannie idące w górę, a w drugim – odwrotnie – pikujące 
w dół, były i są najbardziej wyraźną oznaką podskórnych zmian, jakie 
dokonują się w obrębie rodziny. Transformacja rodziny europejskiej nie 
przebiegała jednotorowo, podlegając presji lokalnych czynników natury 
politycznej, religijnej i szeregowi czynników kulturowych współtworzą-
cych historyczną rzeczywistość społeczną. Każda niemal kultura narodowa 
w Europie wypracowała nieco inne regulacje w kwestii rozwodu i były one 
głęboko osadzone tak w dominującej w danym kraju religii, jak w tradycji 
myślenia o rodzinie. 

12 Piotr Fiedorczyk wymienia w tym kontekście „laicki charakter małżeństwa, roz-
budowane ustawodawstwo rozwodowe, monogamię, wspólność majątkową mał-
żonków, […] zakaz ustalania ojcostwa”, do oryginalnych pomysłów radzieckich 
ustawodawców zalicza z kolei równouprawnienie kobiet i dzieci, niezależnie od 
ich pochodzenia, a także wyraźną odrębność prawa rodzinnego od prawa cywilne-
go. Polskie prawo rodzinne zostało ostatecznie wpisane w ramy socjalistycznego 
prawa rodzinnego w 1950 roku w toku procesów stalinizacji – zob.: P. Fiedorczyk, 
Radzieckie prawo rodzinne jako przedmiot recepcji w Polsce i innych państwach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3154: Studia nad 
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. 31, Wrocław 2009, s. 375–376. 
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Kontrola małżeństwa przez Kościół i państwo narastała w Europie 
stopniowo od wieku XVI, jednak to bez wątpienia XIX wiek przechylił sza-
lę decyzji o rodzinie w większości krajów na rzecz państwa. Nowe prawa 
wprowadzane w Europie od końca XVIII wieku spowodowały, że Kościół 
tracił niepodważalny autorytet w przestrzeni prywatnej. Cywilne, nowo-
czesne prawo rodzinne wprowadzano stopniowo, często jako ważną część 
procesów kodyfikacyjnych: w państwie habsburskim w latach 1784 i 1811, 
w Prusach jako część kodeksu cywilnego z 1784 roku, we Francji w dobie 
rewolucji (1791) i w czasach napoleońskich (1804). Portugalia i Hiszpania 
doczekały się kodeksów cywilnych kolejno w 1867 i 1870 roku. Małżeństwa 
cywilne wprowadzono w Wielkiej Brytanii na mocy aktu z 1837 roku13. 
Jak podkreśla Claudia Kraft, „nowoczesne państwo terytorialne stara-
ło się zawładnąć jak największą liczbą uprawnień oraz mechanizmów 
kontrolnych”14, ograniczając kompetencje, które przynależały głowie 
rodziny, czyli ojcu, którego pozycja była sankcjonowana zwykle przez 
prawo wyznaniowe. To bardzo ciekawy aspekt ówczesnej modernizacji, 
której istotą było, szerzej, ograniczanie kompetencji związków religij-
nych, stanowych, sąsiedzkich i krewniaczych na rzecz centralistycznego 
i biurokratycznego państwa. Większość kodeksów, w tym rosyjski Svod 
zakonov z 1832 roku, określała już małżeństwo jako rodzaj umowy między 
obywatelami regulowanej konkretnymi zasadami prawa cywilnego tak, by 
sprzyjały one zachowaniu porządku publicznego. Paradoksalnie właśnie 
dlatego w wielu przypadkach umowy te traciły swój pierwotnie wolno-
ściowy (wywodzący się z myśli oświeceniowej) charakter, podkreślając 
podrzędność kobiety w związku małżeńskim. Co jednak najciekawsze, 
pomimo wielkich zmian prawnych małżeństwo, zawierane jako związek 
cywilny, w dyskursie publicznym było nadal traktowane jako instytucja 
podporządkowana chrześcijańskim zasadom religijnym i na tym tle musia-
ło dochodzić do konfliktów pomiędzy państwem i Kościołami15. Pomimo 
więc trwałości procesów przenoszenia decyzyjności na państwo, które 
coraz częściej uznawało rodzinę za ważny element stabilizacji rzeczywi-

13 J. Ehmer, Marriage, [w:] Family life in the long Nineteenth Century 1789–1913, red. 
D.I. Kertzer, M. Barbagli, New Haven 2002, s. 284.

14 C. Kraft, Państwo wobec rodziny – polityka państw europejskich w XIX i XX wieku – 
Polska na tle europejskim, [w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny 
w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 
2005, s. 145.

15 Tamże, s. 147.
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stości w państwie narodowym, szczegółowe zmiany podstaw prawnych 
dotyczących rodziny nie przebiegały bynajmniej w dziewiętnastowiecznej 
Europie linearnie.

Wprowadzenie kontraktu cywilnego nie musiało oznaczać sankcji dla 
rozwodu, czego najlepszym przykładem jest angielski Marriage Act. Po-
mimo jego wprowadzenia obywatel imperium brytyjskiego miał niemal 
zerowe szanse na rozwód, ponieważ musiałby przeprowadzić go na forum 
parlamentu po wpłaceniu ogromnej kwoty. W praktyce rocznie parla-
ment udzielał zaledwie trzech rozwodów rocznie. Dopiero Divorce and 
Matrimonial Causes Act z 1857 roku wprowadzał rozwód, jednak podstawy 
do jego udzielenia sankcjonowały niższą pozycję kobiety w społeczeń-
stwie. Argumentem na rzecz rozwodu mogło być bowiem cudzołóstwo 
żony, a wypadku męża – dopiero kazirodztwo lub bigamia. W 2. połowie 
XX wieku liczba rozwodów rosła bardzo powoli (w 1858 roku wynosiła 
148, w 1914: 580), także z powodu ich bardzo wysokiej ceny. Za rozwód 
„ugodowy” należało zapłacić 50 funtów, za „procesowy” – 10 razy więcej16. 
Ułatwieniu uzyskania rozwodu lub separacji sprzyjały kolejne ustawy 
z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych o mężach 
okrutnych, o mężach, którzy porzucili żony lub odmawiają wsparcia finan-
sowego rodziny. Przede wszystkim zaś ustawa o możliwości otrzymania 
darmowej separacji przez kobiety ubogie doświadczające okrucieństwa. 

Z kolei legalizacja rozwodu nie musiała oznaczać, że zostanie ona 
utrzymana „po wsze czasy”, czego najlepszym przykładem są zawiłe losy 
prawa do rozwodu we Francji, uchodzącej za wyjątkowo w tej kwestii 
liberalną. Mocne uderzenie, czyli ustawa z 20 września 1792 roku, jak na 
swoje czasy ogromnie tolerancyjna, bo dopuszczająca rozwód za obo-
pólnym porozumieniem stron oraz z powodu niezgodności charakterów 
(wcześniej możliwe było jedynie anulowanie małżeństwa), wybrzmiało 
już po dwunastu latach, ponieważ najpierw ustawę ograniczył Napoleon 
(wprowadził m.in. podwójny standard dla żony i męża w procesie ubie-
gania się o rozwód), a następnie zniosło prawo z 1816 roku. Prawo do 
rozwodów wróci do Francji dopiero ustawą Naqueta w 1884 roku, ale mógł 
być on orzekany tylko wówczas, gdy jednemu z małżonków udowodniono 
winę, np. zdradę lub znęcanie się (do 1913 roku na tej podstawie rozwiod-
ło się 13 tys. małżeństw). W takiej formie rozwód był znany Francuzom 

16 L. Bonfield, European Family Law, [w:] Family life in the long Nineteenth Century…, 
dz. cyt., s. 116–118.
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przez niemal sto lat, bo do 1975 roku, kiedy wprowadzono rozwód za 
porozumieniem stron. Wówczas rozwodziło się we Francji mniej więcej 
30 tys. par rocznie, by w latach osiemdziesiątych sięgnąć liczby 100 tys.17 

W Niemczech, jeżeli chodzi o prawo rodzinne, bardzo długo utrzymy-
wały się ogromne różnice lokalne wynikające z dominującej w regionie 
wiary. Przykładowo kodeks pruski z 1794 roku dopuszczał rozwody, zaś 
w Bawarii z oczywistych względów było to nie do pomyślenia18. Pierwszym 
aktem, w którym starano się ustandaryzować prawo rodzinne i rozwodo-
we na poziomie narodowym, był Niemiecki Kodeks Cywilny z 1900 roku, 
w którym zgodnie z protestancką tradycją podkreślano wagę małżeństwa 
dla stabilności porządku publicznego oraz utrzymano dominację mężczy-
zny jako głowy rodziny. Małżonkowie mieli prawo do rozwodu, ale także 
wymagało to udowodnienia winy drugiej strony. 

Równie różnorodne były „doświadczenia rozwodowe” krajów Europy 
Środkowej, które w 1945 roku znalazły się w bloku wschodnim. Węgry 
i Czechosłowacja (wcześniej jako Czechy) już u progu XX wieku znalazły 
się w grupie europejskich liderów pod względem rozpadu małżeństw (obok 
krajów skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii) i utrzymały tę pozycję tak 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak po II wojnie świato-
wej. W latach osiemdziesiątych dołączyły do tej grupy Niemcy Wschodnie, 
gdzie liczba rozwodów była zawsze nieco wyższa niż w sąsiednim RFN19. 

Dla obywateli tych krajów, w których prawo do rozwodu miało swo-
ją historię sięgającą XIX wieku20, możliwość rozwiązania kontraktu stawa-

17 G. Vincent, Historia sekretu?, [w:] Historia życia prywatnego, t. 5: Od I wojny światowej 
do naszych czasów, red. A. Prost i G. Vincent, Wrocław 2000, s. 311.

18 W 1875 roku pruski kodeks został jako prawo państwowe rozciągnięty na inne kraje 
niemieckie, z wyjątkiem jednak krajów katolickich zobowiązanych do udzielania 
rozwodu w wypadku, w którym dotąd udzielano sądowej separacji, zob.: L. Bon-
field, European Family Law, dz. cyt., s. 145.

19 W 1945 roku w strefach okupowanych przywrócono kodeks z 1909 roku, likwidując 
tym samym faszystowskie prawo, którym Hitler wprowadził zgodnie z polity-
ką eugeniczną, rasistowską i pronatalistyczną niespotykane wcześniej ułatwienia 
w rozwiązywaniu związków małżeńskich (np. prawo do rozwiązania małżeństwa 
z powodu niemożności posiadania dziecka). 

20 Tradycje rozwodowe Skandynawii są jeszcze starsze. W Norwegii podstawy prawa 
rozwodowego wprowadził Christian V pod koniec XVII wieku, ale w praktyce 
administracyjnej zaistniało ono w 1790 roku (wymagało 3 lat separacji lub 6–7 lat 
braku pożycia), zaś początek XX wieku za sprawą prawa z 1909 roku wprowa-
dził rozwód za zgodą małżonków. Kraje skandynawskie po I wojnie światowej 
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ła się w 2. połowie XX wieku naturalną częścią społecznego wyobrażenia 
związku małżeńskiego, czemu sprzyjało z czasem istnienie różnorodnych 
form państwa opiekuńczego, usamodzielnienie kobiet oraz umacnianie 
się wyobrażenia związku jako opartego na uczuciu21. Wędrując jednak na 
południe Europy, dotrzemy do krajów w przeważającej mierze zamieszka-
nych przez katolików, w tym do Włoch, gdzie nie istniała możliwość legal-
nego rozwiązania związku do 1970 roku, czy do Hiszpanii, gdzie rozwód 
zalegalizowano dopiero w 1982 roku22. 

W polskim prawie cywilnym z 1 stycznia 1946 roku, które wpro-
wadzało rozwód do prawodawstwa, skrzyżowały się więc drogi mo-
dernizacji, sekularyzacji prawa, wolności jednostki i przymusu poli-
tycznego. Powstało prawo potrzebne, dyskutowane i pożądane od lat 
dwudziestych przez wpływową część opinii publicznej, konsekwentnie 
odrzucane przez Kościół katolicki i kojarzone do dziś bardziej niż źle 
ze względu na okoliczności jego wprowadzenia. Przeciwników pozba-
wiono możliwości wypowiadania otwarcie krytycznych opinii na ten 
temat. Zwolenników nie proszono o podpis poparcia23. Jeżeli ocenimy 
to zjawisko w szerszym kontekście zarysowanych wyżej w dłuższym 
trwaniu zmian, dostrzeżemy, że w Polsce dokonywała się modernizacja 
rodziny w duchu dziewiętnastowiecznym, zgodnie z którym oświecone 
państwo ingeruje poprzez nowoczesne prawo w system jej funkcjono-
wania. Rzeczywistość społeczna tego czasu była odmienna, dlatego 
także procesy oswajania „obcego” przebiegały tu w z gruntu odmienny 
sposób niż przed stu laty np. w Walii. 

wspólnie wypracowały ujednolicone prawo dopuszczające rozwody za zgodą 
małżonków (1915).

21 H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, przeł. J. Antkowiak, 
Warszawa 2010, s. 37.

22 B. Tomka, A social history of twentieth-century Europe, Routledge 2013, s. 84.
23 Zob. szerzej: W. Czachorski, Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL, 

„Studia Prawnicze” 1970, z. 26–27; P. Fiedorczyk, Prawo rodzinne Polski Ludowej jako 
przedmiot badań historycznoprawnych (1944–1964), „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne” 2003, t. 55, z. 2, s. 141–155; tegoż, Wykorzystanie dorobku Komisji Kodyfikacyj-
nej Drugiej Rzeczpospolitej w pracach nad unifikacją osobowego prawa małżeńskiego 
w 1945 roku, „Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ” 
2005, z. 13, s. 89–96; tegoż, Z prac nad unifikacją osobowego prawa małżeńskiego 
w 1945 roku, „Miscellanea Historico-Juidica” 2003, t. I, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, 
s. 65–80.
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4.1.2. Zunifikowane polskie prawo małżeńskie 1945

Dekret o prawie małżeńskim z 25 września 1945 roku, który wszedł w życie 
zaledwie trzy miesiące później (1 stycznia 1946 roku), unifikował prawo 
małżeńskie, m.in. wprowadzając prawo do rozwodu (rozdział V) na terenie 
całego kraju. Dekret ten przygotowywało trzech prawników: Seweryn 
Szer, Jan Wasilkowski i Aleksander Wolter, jednak historycy prawa wska-
zują na dominującą rolę Seweryna Szera. Reprezentowali oni Departa-
ment Ustawodawczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Siedem kolejnych 
projektów dekretu oraz tzw. tezy społeczno-polityczne przygotowano 
bardzo wcześnie, już w pierwszej połowie 1945 roku. Tezy dosyć ogólni-
kowo akcentowały społeczny wymiar małżeństwa, które „musi być […] 
w ręku państwa środkiem w kierunku należytego wychowania obywateli”, 
oraz przywoływały zasadę trwałości małżeństwa, traktowanego nie jako 
umowa, ale instytucja społeczna. O rozwodzie powiedziano, że jest „złem 
koniecznym, który w oznaczonych wypadkach musi być wyrzeczony”24. 

Pracom nad projektem, które toczyły się  jeszcze podczas wojny, 
w pierwszej połowie 1945 roku, nie towarzyszyła żadna debata publiczna. 
Projektu nie opublikowano. Pozostawał on wiedzą tajemną kilku zale-
dwie osób, w tym ministra sprawiedliwości Henryka Świątkowskiego, 
który m.in. praktykował przed wojną jako adwokat – specjalista od spraw 
wyznaniowych, w tym rozwodowych. Zatajenie prac utrudniało, a raczej 
uniemożliwiało polemikę przeciwników nowego prawa i tworzyło wy-
jątkowo dlań niekorzystną aurę, ale także utrudniało działanie sądów 
okręgowych wobec kilku kwestii wciąż wymagających interpretacji po 
wprowadzeniu nowego prawa (m.in. dopiero w połowie następnego roku 
Sąd Najwyższy orzekł, że „podstawą rozwodu może być tylko stały rozkład 
pożycia małżonków, wywołany czynem lub stanem drugiego małżonka, 
a nie tego małżonka, który żąda rozwodu”)25.

Jeszcze podczas prac nad projektem prawo rozwodowe ewoluowa-
ło, co dowodzić może niejednorodności poglądów jego twórców. Po-
czątkowo prace nad tekstem szły w kierunku utrudnienia rozwodu, 
a następnie szala przechylała się raczej ku maksymalnemu ułatwieniu 
jego orzekania. Przejściowo pojawiło się w jednym z projektów prawo 
do orzeczenia jednorocznego tymczasowego rozłączenia małżonków 

24 P. Fiedorczyk, Z prac nad unifikacją…, dz. cyt., s. 99.
25 Tamże, s. 104–105.
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(które nie było separacją), a w toku uzgadniania kolejnych propozycji 
zaproponowano także rozwód na obopólny wniosek stron bez orzekania 
o winie. Szczególnie jednak druga kwestia rodziła wątpliwości w kon-
tekście realizacji nadrzędnej zasady trwałości małżeństwa i ostatecznie 
została odrzucona. 

Przyjęte finalnie w 1945 roku prawo w art. 24 stanowiło, że rozwód 
może zostać orzeczony na wniosek jednego ze współmałżonków, o ile 
pożycie małżeńskie uległo całkowitemu rozkładowi, a rozwód nie za-
graża dobru małoletnich dzieci. W jedenastu punktach dekret wymienia 
przyczyny rozwodu, które zostały zinterpretowane jako przykłady, a nie 
jedyne możliwe jego przyczyny. Sąd, orzekając rozwód, decydował, czy 
strona i która ze stron ponosi winę za rozkład związku (wyjątkiem była 
choroba psychiczna lub niemoc płciowa). Mógł więc w praktyce orzec 
także rozwód bez przypisywania małżonkom winy26. 

Faktycznie większość rozwodów orzekanych w pierwszym roku obowią-
zywania nowych przepisów oparta była jednak na innym akcie, mianowicie 
art. XIII tzw. przepisów wprowadzających (o charakterze przejściowym). 
Miał on na celu uporządkowanie sytuacji społecznej po wojnie i umożliwie-
nie rozwodu małżeństwom, które rozpadły się w jej wyniku (prawo obo-
wiązywało przez trzy lata). W tym wypadku rozwód mógł zostać orzeczony 
tylko na zgodny wniosek stron. Zgoda stron musiała jednak dotyczyć tak 
winy, jak odszkodowania, alimentów i opieki nad dziećmi. Co sprytniejsi 
obywatele wykorzystywali tę furtkę dla stosunkowo szybkiego i bezboles-
nego uzyskania rozwodu, o ile zdołali uzgodnić między sobą jego zasady. 

Z punktu widzenia prawa i ideologii rozwód dla wszystkich z zastrze-
żeniem o trwałości związku małżeńskiego był pożądaną nowością. Czy 
równie pożądaną nowością był rozwód w tzw. powszechnym odbiorze 
w 1945 roku? Czy w ogóle był on „nowością”? Dla kogo? Czy prawny punkt 
„zero” był faktycznie puntem zero dla wyobrażeń na jego temat? Czy wo-
bec tego możliwe jest rozstrzygnięcie, z czym był kojarzony za sprawą 
kolejnych warstw doświadczeń – przedwojennych, wojennych, wreszcie 
doświadczeń 1945 roku? 

26 Cudzołóstwo, nastawanie na życie powoda, odmawianie środków utrzymania ro-
dziny, opuszczenie wspólnego zamieszkania, popełnienie przestępstwa hańbiącego, 
prowadzenie hulaszczego lub rozwiązłego trybu życia, uprawianie hańbiącego za-
jęcia, pijaństwo, narkomania, zaraźliwa choroba weneryczna, choroba psychiczna 
trwająca od roku, niemoc płciowa przed 50. rokiem życia, za: tamże, s. 102.
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Czy może uzasadniona jest hipoteza, że w powojennym chaosie co-
dzienności, między poszukiwaniem krewnych a zdobywaniem mebli nie-
wielu przeciętnych obywateli zauważyło, co tak naprawdę się stało? Działy 
się rzeczy z perspektywy „tu i teraz” istotniejsze i godniejsze uwagi. Zawiło-
ści prawa rodzinnego interesują obywateli zasadniczo w momentach, gdy 
bezpośrednio z nimi się stykają. Gdy biorą ślub, chcą coś zapisać krewnym 
lub kiedy rodzi się dziecko. Wiedza prawna pojawia się więc w interakcji 
z instytucjami powołującymi się na to prawo. Z drugiej jednak strony źró-
dłem wiedzy na tematy szczególnie drażliwe, a do takich należał rozwód, 
mogą być różnorakie akcje oświatowe czy propagandowe. Dyskusja doty-
cząca interpretacji prawa toczyła się głównie na łamach „Prawa i Życia”, 
czasopisma branżowego, chociaż przeznaczonego także dla szerszego grona 
czytelników. Nie miała ona jednak moim zdaniem faktycznego wpływu 
na wiedzę przeciętnego obywatela. Dużo większą siłę nośną musiały mieć 
jednoznacznie krytyczne opinie na temat sekularyzacji prawa małżeń-
skiego, przede wszystkim zaś potępienie dopuszczalności rozwodu, które 
formułował Episkopat, m.in. za pośrednictwem listów pasterskich27. 

W pierwszej kolejności możemy starać się rozstrzygnąć, kto przed 
1945 roku stykał się z tym fenomenem, gdzie i jak często? Niestety nie 
dysponujemy żadnymi pogłębionymi analizami historycznymi na ten 
temat, mamy do dyspozycji wycinkowe dane przede wszystkim z zakresu 
nauk prawnych. 

4.1.3. Dziedzictwo dwudziestolecia: Rozwód? A co to takiego?

Mieszkańcy II Rzeczypospolitej otrzymali w  spadku po rozbiorach 
pięć różnych systemów prawnych, powstałych zarówno na fundamencie 
wyznania, jak i świeckich, i mimo licznych zabiegów, prób i podchodów 
parlamentarnych do wybuchu II wojny światowej nie udało się tego cha-
osu uporządkować. Stąd na terenach wschodniej i centralnej Polski, które 
wchodziły w skład Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego, obowiązywały 
zasady wyznaniowe wprowadzone przez rząd carski niemal przed stu laty 
(Kodeks cywilny z 1825 roku). Austriacki model prawny, według kodeksu 
z 1811 roku (znowelizowanego w 1914 roku) miał charakter mieszany, 

27 Zob. szerzej: P. Fiedorczyk, Kościół katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji 
osobowego prawa małżeńskiego w 1945 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
2004, t. 51, z. 1, s. 97–111.
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świecko-wyznaniowy, wobec czego katolicy nie mieli możliwości uzyska-
nia na jego podstawie rozwodu cywilnego. W sprawach innych wyznań 
wymagane było orzeczenie winy jednej ze stron. Tylko w jednym z nich – 
niemieckim – Kodeksie cywilnym Rzeszy sprawa rozwodu została ure-
gulowana najpełniej. Rozwód na tym obszarze był dopuszczalny jedynie 
w wypadku zaistnienia jednej z wymienionych enumeratywnie przesłanek 
oraz łączył się ze stwierdzeniem winy jednej ze stron28. Wszystkie systemy 
przewidywały istnienie separacji, czyli tzw. rozdzielności łoża i stołu, która 
powodowała ustanie wspólności małżeńskiej. 

Niezależnie od drogi, jaką należało zgodnie z prawem przejść, by zale-
galizować rozpad związku, rozwody prawdopodobnie nie były tolerowane 
w większości, bardzo w końcu zróżnicowanych pod względem religijnym 
i kulturowym, społeczności zamieszkujących II Rzeczpospolitą (wyjątkiem 
byli Żydzi, których tradycja dopuszcza w szczególnych przypadkach taką 
możliwość, a wręcz ją nakazuje). Były one rzeczą wstydliwą nawet wśród 
warszawskiej inteligencji, która mogłaby być uważana za awangardę zmian 
obyczajowych. Faktycznie rozwody zdarzały się częściej wśród małżeństw 
artystów czy oficerów niż inteligencji. Osoby rozwiedzione można bez 
trudu znaleźć wśród tuzów polskiej literatury (rozwiodła się m.in. Zofia 
Nałkowska) czy znanych wojskowych jak Henryk Dobrzański lub Stefan 
Rowecki. Ten ostatni samodzielnie (bez udziału pierwszej żony, chociaż 
z pomocą swojej matki i drugiej żony) zajmował się swoją córką – Ireną. 
Było to zgodne z regułami epoki, które zalecały w tej – podkreślmy – sy-
tuacji uważanej za zupełnie wyjątkową powierzać opiekę nad dzieckiem 
tylko jednej ze stron konfliktu. Oczywiście sytuacja kobiety po rozwodzie 
ulegała w dwudziestoleciu czasami skrajnej zmianie – np. musiała ona 
podjąć pracę, co komplikowało położenie dzieci. Taka perspektywa mu-
siała utrudniać podjęcie decyzji o rozwodzie29. Szczegółowe badania na 
temat spraw rozwodowych przed Sądem Okręgowym w międzywojennym 

28 Na temat rozwodu w systemie prawnym II Rzeczypospolitej zob. Z. Zarzycki, Roz-
wód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945. Studium histo-
ryczno-prawne, Kraków 2010; A. Gulczyński, Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na 
ziemiach polskich w XIX i XX wieku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 
2002, t. 7, s. 235–255; A. Karabowicz, Świecka forma małżeństwa na ziemiach polskich 
pod zaborami, „Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa” 2005, 
z. 13, s. 33–55.

29 K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w 
Polsce, 1918–1939, Warszawa 2003, s. 105–107.
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Krakowie pokazują, że przed II wojną światową na rozwód decydowali 
się, a raczej mogli zdecydować się ze względów prawnych i kulturowych 
przede wszystkim wyznawcy religii mojżeszowej, których pozwy to ponad 
połowa wszystkich złożonych wniosków. Sprawy otwarte z powództwa 
katolików siłą rzeczy musiały stanowić całkowity margines. Katolickie 
małżeństwa, które ostatecznie uzyskały rozwód, można niemal policzyć na 
palcach jednej ręki. Oczywiście w dużej mierze było to wynikiem zakazu 
rozwodów, który obejmował małżeństwa zawarte na mocy austriackiego 
kodeksu. Sąd Okręgowy w Krakowie rozwiązał 7 katolickich par (na 100 
wszystkich zachowanych spraw i 17 spraw par katolickich, przy czym 
zachowalność akt wynosi 76%). Był to efekt rozpatrywania wniosków 
par, które związały się na mocy kodeksu Rzeszy. Ewangelicy również nie 
rozwodzili się często, jednak odsetek – nazwijmy to – sukcesu w sprawie 
był dużo wyższy. Niemal wszystkie skończyły się rozwodem. Pozosta-
łe sprawy dotyczyły związków mieszanych chrześcijańsko-żydowskich. 
Osoby starające się o rozwód mieszkały przede wszystkim w Krakowie 
i należały do inteligencji oraz mieszczaństwa30.

W Krakowie w sumie w latach 1918–1945 rozwiodły się lub uzyska-
ły separację 1344 osoby. Był to więc ułamek liczby mieszkańców (0,7% 
społeczności miasta), na dodatek w dużej mierze ograniczony przede 
wszystkim do krakowskich Żydów i związków mieszanych. Spotkanie 
osoby rozwiedzionej graniczyło więc z cudem, ale z drugiej strony tym 
łatwiej stawało się przedmiotem środowiskowych plotek i obyczajowego 
skandalu, nawet jeżeli na małą, rodzinną skalę. Trudno rzec, na ile na 

30 W nieco ponad połowie analizowanych spraw orzeczono rozwód. Dla nas naj-
bardziej interesujące jest potwierdzenie intuicyjnego niemal wniosku na temat 
charakteru społeczności, z której wywodzili się małżonkowie. Zaledwie 5 spraw 
dotyczyło mieszkańców wsi, 83% to mieszkańcy miast, średnich i dużych. Mężowie 
mieli wykształcenie średnie lub wyższe, a żony podstawowe albo średnie. Męż-
czyźni należeli do grupy mieszczańskiej, głównie kupców (23%), ponadto – inte-
ligencji, w tym urzędników (16%), lekarzy (10%) i prawników, byli nauczycielami 
gimnazjów i szkół wyższych. Zarzycki doliczył się wśród pozwanych i powodów 
zaledwie czterech artystów (malarz, aktor, pianista i reżyser sceniczny) i czterech 
wojskowych, co nieco przeczy stereotypowemu wyobrażeniu (budowanemu moim 
zdaniem głównie na podstawie wspomnień artystów). Pod względem wyznanio-
wym ubiegający się o rozwód to głównie Żydzi i osoby, które w momencie ślubu 
deklarowały się jako bezwyznaniowcy i tym samym zawarły ślub cywilny, zob. 
szerzej: Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie…, dz. cyt., 
s. 573–596.
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zbiorowe wyobrażenie rozwodu w tym czasie miały wpływ plotki i do-
niesienia prasy na temat doświadczeń elit politycznych. 

Można więc domniemywać, że dla obywatela zamieszkującego Polskę 
w momencie zakończenia wojny rozwód istniał być może w zbiorowym 
wyobrażeniu jako rzecz bliżej nieznana i raczej niebezpieczna, a niemal nie 
istniał jako realna możliwość rozwiązywania konfliktu małżeńskiego. Po 
wojnie rozwód z artykułu XIII wprowadził co prawda możliwość szybkiego 
i wygodnego rozwiązania małżeństwa, ale dotyczyło to w zasadzie usank-
cjonowania sytuacji szczególnej, długotrwałego (często stałego w efekcie 
migracji) rozdzielenia w okresie wojny. Doświadczenie czasów wojny może 
być tutaj postrzegane jako sprzyjające przełomowym decyzjom rodzinnym, 
niemniej jednak ogólna sytuacja nierównowagi demograficznej i przewagi 
kobiet w ostatecznym rozrachunku prawdopodobnie rozwodom wcale 
nie sprzyjała.

Warto zaznaczyć, że międzywojenne prawo było i jest interpretowane 
jako współtworzące system nierównych szans dla kobiet. O ile kobiety 
zyskały pełnię praw politycznych i równy dostęp do zajmowania stano-
wisk publicznych, o codziennych realiach decydował dużo częściej kodeks 
cywilny, który w praktyce np. uzależniał podjęcie pracy mężatki od zgody 
męża. Dziewiętnastowieczne kodeksy cywilne utrzymane w latach dwu-
dziestych i trzydziestych poddawały żony władzy męża przy zarządzaniu 
swoim majątkiem, sprawowaniu władzy rodzicielskiej i opieki, co było 
związane z przekonaniem o tym, że dobro rodziny wymaga, by mąż posia-
dał „specjalne uprawnienia wobec żony”31. Starano się jednak nowelizować 
na bieżąco najbardziej przestarzałe ustawy, jak przykładowo obowiązek 
posłuszeństwa żony wobec męża. 

Nowe prawo całkowicie odcięło instytucje wyznaniowe, w tym przede 
wszystkim Kościół katolicki, od wpływu (przynajmniej formalnego) na 
instytucję małżeństwa. Musiało to wywołać protest i wywołało. Nie należy 
przy tym zapominać o kontekście politycznym tego konfliktu (o czym 
wiele już pisano). Kościół polski powoływał się na encyklikę Piusa XI 
z 1930 roku, która nadawała związkowi małżeńskiemu charakter insty-
tucji ustanowionej przez Boga, co miało skutkować wyłącznością prawa 

31 Odstępstwem od reguł konstytucji marcowej była sytuacja prawna kobiet w wo-
jewództwie śląskim, zob.: M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypo-
spolitej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór 
studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 79–82.
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kościelnego do określania jego funkcji. Prawo świeckie miało gwarantować 
nierozerwalność małżeństw katolickich. 

Podobnie jak to miało miejsce w 1929 roku, w 1945 roku Kościół zare-
agował krytyką nowego prawa. Protest ten nie mógł mieć jednak takiej 
siły nośnej jak w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy krytyka sfor-
mułowana przez Kościół wsparty przez środowiska prawicowe zaowo-
cowała wstrzymaniem biegu ustawodawczego projektu Lutostańskiego 
zakładającego unifikację prawa małżeńskiego, w tym dopuszczenie roz-
wodów. Zresztą twórcy reformy z 1945 roku odwoływali się do tej tradycji. 
Świątkowski miał powiedzieć, że to, czego sanacja nie zrobiła w ciągu 
okresu przed wojną, musimy załatwić w ciągu roku. 

Warto w tym miejscu przywołać literalnie ustalenia najlepszego obec-
nie znawcy procesu unifikacyjnego i historii prawa rodzinnego w Polsce 
Piotra Fiedorczyka. Informacja o pracach nad dekretem dotarła do Epi-
skopatu prawdopodobnie w czerwcu, ponieważ 27 czerwca metropolita 
Sapieha i biskup Dymek pisali do prezydenta i premiera o niepokoju, jaki 
wywołują przyśpieszone prace nad reformą prawa małżeńskiego. Przede 
wszystkim protestowali przeciwko perspektywie wprowadzenia przymu-
sowych ślubów świeckich i właśnie przeciwko rozwodom. Arcybiskup 
wezwał też wiernych do szczególnej czujności w tej sprawie w liście pa-
sterskim z 16 lipca32. Szeroko dyskutowano tę kwestię także w „Tygodniku 
Warszawskim” i „Tygodniku Powszechnym” w tekstach księdza Euge-
niusza Chomrańskiego, księdza Baranowskiego i Michała Święcickiego. 
Chomrański pisał wprost i z wyraźnym lękiem oraz wiarą w nadciągającą 
katastrofę (o czym świadczyły m.in. porównania do sytuacji w ZSRR):

Nowe prawo cywilne […] odznacza się tendencją rozszerzania do naj-
dalszych granic możliwości rozwodu i do daleko posuniętego ułatwie-
nia spraw rozwodowych. […] Słusznie można się obawiać, że odtąd każ-
de małżeństwo będzie mogło być rozwiedzione, gdyż zawsze znajdzie 
się jakiś powód, który ma w prawie swe uzasadnienie. I nie trzeba się 
pocieszać, że sądy będą miały wpływ hamujący, zwłaszcza jeśli sprawy 
te przejdą do sądów z przeważającym czynnikiem obywatelskim33. 

32 P. Fiedorczyk, Kościół katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji…, dz. cyt., s. 100–101.
33 Ks. E. Chomrański, Nowe prawo małżeńskie, „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 41, 

s. 2, cyt. za: P. Fiedorczyk, Kościół katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji…, 
dz. cyt., s. 106.
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Fiedorczyk zwraca uwagę, że najostrzej wypowiadał się w tej sprawie 
ksiądz Zygmunt Kaczyński na łamach „Tygodnika Warszawskiego” w 1946 
roku, który pisał o wprowadzeniu nowego prawa jako największym cio-
sie zadanym katolikom po II wojnie światowej. Fiedorczyk jednocześnie 
słusznie zauważa, że faktyczna pozycja Kościoła zależała nie od ustawo-
dawstwa, ale rzeczywistych wpływów wśród wiernych34.

 4.1.4. Reformy prawa rozwodowego w PRL

Charakterystyczny dla prawa przyjętego w 1946 roku był brak możliwości 
starania się o rozwód przez osobę, która winna była rozpadowi małżeń-
stwa, i tę właśnie formułę podawano w wątpliwość podczas kolejnych 
debat nad prawem rodzinnym w Polsce. 

Jednak nadrzędnym problemem prawodawców było to, że prawo 
rozwodowe miało odzwierciedlać dwa w dużej mierze ekstremalnie od-
mienne podejścia do problematyki rozwodu, co jest także świadectwem 
pewnych swoistych dla PRL-u paradoksów. Z jednej strony rozwód jest 
więc określany jako osiągnięcie jednostkowej, indywidualnej wolności 
każdego z małżonków w związku, jako możliwość ekspresji prawdziwych 
uczuć i narzędzie stabilizacji emocjonalnej. Krótko mówiąc – zdobycz 
cywilizacyjna. Z drugiej strony – ten sam rozwód to czynnik podważający 
stabilność rodziny, to zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka, a w konse-
kwencji osłabienie socjalistycznego społeczeństwa. 

Barbara Łobodzińska podkreśla, że trudno było pogodzić w  usta-
wodawstwie sprzeczne ze sobą w istocie rzeczy wyobrażenia na temat 
rozwodu i zawrzeć w jednym kodeksie prawo gwarantujące trwałość 
małżeństwa, równość partnerów, dobro dziecka oraz prawo do rozwodu. 
Wymagało to sporej ekwilibrystyki i starano się to zrobić już w kodeksie 
z 1950 roku. Powtarzając zasadniczo ustawę z 1946 roku, podkreślono 
wówczas dodatkowo, że tylko małżeństwo zawarte w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego będzie traktowane jako legalne35. Księża nie mieli prawa udzielić 
ślubu bez zaświadczenia o zawartym wcześniej związku cywilnym pary, 
w konsekwencji większość par zawierała odtąd dwa śluby – przed urzędni-

34 P. Fiedorczyk, Kościół katolicki i opozycja polityczna wobec unifikacji…, dz. cyt., s. 111.
35 Od 1958 roku udzielenie ślubu kościelnego przed cywilnym było zagrożone karą dla 

duchownego. Zob. A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo 
i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957–1966), Białystok 2002, s. 43.
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kiem i duchownym. Podstawową przesłanką do rozwodu miał być trwały 
i zupełny rozkład małżeństwa, z drugiej jednak strony udzielenie rozwodu 
mogło nastąpić wyłącznie, gdy nie zagrażało ono dobru małoletnich dzieci. 
Około 35–40% rozwodów, które zasądzono na podstawie tego kodeksu 
w latach 1951–1953 dotyczyło młodych małżeństw, które żyły ze sobą nie 
dłużej niż rok36.

 Te alarmujące dane i niejasności wynikające z kodeksu 1950 roku były 
podstawą ostrej publicznej dyskusji, jakiej poddano prawo rodzinne w la-
tach 1960–1963. Poza rozszerzeniem lub zawężeniem prawa do rozwodu 
dyskutowano także prawo do alimentacji osoby, która nie została uznana 
za winną rozpadu związku. Podstawowy problem stanowiła każdorazowa 
konieczność orzeczenia winy jednego z małżonków. Jedni, powołując 
się na „moralność socjalistyczną”, dowodzili, że przyznanie rozwodu oso-
bie winnej rozpadowi małżeństwa na jej prośbę godzi w moralność klasy 
robotniczej, przeciwnicy podkreślali, że – odwrotnie – nieprzyznanie 
rozwodu w takiej sytuacji będzie sprzeczną z tą samą moralnością so-
cjalistyczną próbą sankcjonowania życia w kłamstwie37.

Ostatecznie Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyjęty przez Sejm w 1964 
roku podniósł dotychczasowy próg wieku zawierania małżeństw dla męż-
czyzn do 21 lat38. Miał być to mechanizm, który ograniczy rozwody bez 
samej ingerencji w prawo do rozwodu. Nowy kodeks nie zmieniał zasad-
niczych reguł przyznawania rozwodu: 

Art. 56.
§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład 

pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał mał-
żeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia roz-
wód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych 

36 B. Łobodzińska, Divorce in Poland: Its Legislation, Distribution and Social Context, 
„Journal of Marriage and Family” 1983, t. 45, nr 4, s. 929. Zob. szerzej: J. Górecki, 
Recrimination in Eastern Europe: An Empirical Study of Polish Divorce Law, „The 
American Journal of Comparative Law” 1965, t. 14, nr 4, s. 603–629.

37 B. Łobodzińska, Divorce in Poland…, dz. cyt., s. 930–931.
38 Już wcześniej, w 1963 roku, obniżono wiek, w którym młody mężczyzna rozpo-

czynał służbę wojskową, z 20 do 19 lat. 
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względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi 
zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych 
okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego39.

Artykuł 57 potwierdzał ponadto, że „sąd orzeka także, czy i który z mał-
żonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednak dopuszczał okoliczność, że na 
zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypad-
ku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”40.

Drugi paragraf artykułu 57 okaże się kluczowy. Rozwód bez orzeka-
nia o winie stanie się wkrótce podstawowym narzędziem „kulturalnego” 
uzyskiwania rozwodu przez chcące się rozstać pary. 

Nowelizacja prawa wprowadzona dziesięć lat później, w 1975 roku, 
odzwierciedlała, po pierwsze, ponowne obawy wynikające ze wzrostu 
liczby rozwodów. Stąd obowiązkowe sesje pojednawcze oraz obowiązek 
przedstawienia świadków rozpadu małżeństwa w wypadku posiadania 
dzieci. Przede wszystkim jednak dopisano paragraf mający – dodajmy, 
teoretycznie – ułatwić rozwiązanie dramatycznych problemów mieszka-
niowych, z jakimi borykały się rozwodzące się pary:

Art. 58 § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd 
w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego 
mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwie-
dzionych małżonków. W  wypadkach wyjątkowych, gdy jeden 
z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemoż-
liwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na 
żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może 
w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego 
mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, 
jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez do-
starczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile 
podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe41.

39 Ustawa z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
40 Tamże.
41 Ustawa z 19 grudnia 1975 roku o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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4.2. Rozwód w liczbach

W polskim prawie od 1964 roku istniał obowiązek alimentacyjny wo-
bec nieletnich dzieci, w lipcu 1974 roku utworzono ponadto Fundusz 
alimentacyjny zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który 
miał poprawić sytuację rodziny w wypadku niemożności wyegzekwowania 
świadczeń alimentacyjnych42.

Wszystkie wymienione zmiany będą dla nas istotne, ponieważ tworzą 
rodzaj szkieletu dla publicznego dyskursu, który zwykle nabierał tempa 
wraz z planowanymi korektami prawa cywilnego.

4.2. Rozwód w liczbach

Edward Rosset, który słynął z tego, że jego demograficzne analizy polskiego 
społeczeństwa były wyjątkowo nacechowane emocjonalnie, nie ukrywał, że 
badania nad rozwodami wywołują w nim lęk pomieszany z irytacją:

W artykule z 1964 roku mogłem względnie spokojnie pisać o rozwo-
dach: było ich wtedy w Polsce niewiele i nic nie wskazywało na to, że 
już najbliższe lata przyniosą recepcję zachodniej mody [podkreśle-
nie – B.K.-K.] na „małżeństwa na próbę” – jak można nazwać związki 
małżeńskie, zawierane z myślą o rozwodzie, gdyby okazały się mało 
atrakcyjne. Właśnie ów niepokojąco duży wzrost liczby rozwodów 
(począwszy od drugiej połowy lat sześćdziesiątych) nakazywał mi 
raz po raz powracać do tematu rozwodów w Polsce i coraz ostrzej 
formułować własną opinię o tym zjawisku – obnażałem jego wy-
soce szkodliwy wpływ na życie narodu. Ze statystyki […] wynika, 
że z 18,0 tys. w 1962 r. liczba rozwodów w Polsce wzrosła w 1982 r. 
do 46,7 tys. Jest to już coś więcej niż wzrost – to po prostu klęska 
społeczna43. 

Faktycznie 8 tys. w 1946 roku czy 18,8 tys. w 1962 roku to było bar-
dzo niewiele. Dziesięć lat później, u progu lat siedemdziesiątych, na nie-
mal 300 tys. zawartych małżeństw rozwiodło się nieco ponad 36 tys. par. 
W 1978 roku liczby utrzymywały się na tym samym mniej więcej poziomie 
(35 764), a jednak budziły wciąż ogromne obawy.

42 Ustawa z 18 lipca 1974 roku o Funduszu alimentacyjnym.
43 E. Rosset, Rozwody, Warszawa 1986, s. 13.
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W latach 1950–1970 wskaźniki rozwodów w Polsce wzrosły po-
nad trzykrotnie [podkreślenie – M. Jarosz] w przeliczeniu na 1000 
ludności […]. Lata siedemdziesiąte charakteryzuje względna sta-
bilizacja zjawiska: wskaźnik rozwodów na 1000 ludności oscyluje 
w granicach 1,1–1,2, obniżając się w 1978 nawet do poziomu 1,044. 

W  epoce gierkowskiej na 1000 nowo zawartych w  danym roku 
małżeństw w  sądach orzekano 120 rozwodów (tzw. wskaźnik roz-
padu małżeństw). Oczywiście taka miara jest niedoskonała, ponie-
waż rozwody zawarte w danym roku niemal nie dotyczą związków wów-
czas zawiązanych, niemniej jednak obrazują w pewnym stopniu zasięg 
problemu, np. gdy weźmiemy pod uwagę liczbę rozwodów przeprowa-
dzonych w Polsce w 2010 roku, kiedy na 1000 małżeństw przypadało 268,5 
rozwodów45. Tyle że w 1980 roku zawarto rekordową liczbę 307 tys. no-
wych małżeństw, a w 2010 – 228,3 tys. Stąd wskaźniki wyrażające stosunek 
małżeństw zawartych do rozwiązanych przez rozwód jest współcześnie 
nieporównywalnie mniejszy i wciąż maleje46.

Główny Urząd Statystyczny zainicjował badania na temat rozwodu 
w 1949 roku, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło gromadzenie 
i udostępnianie danych na temat prawomocnie orzeczonych wyroków. 
Od 1960 roku dodatkowo do każdego rozwodu wprowadzono indywi-
dualną kartę statystyczną, gdzie wpisywano szczegóły dotyczące rozwo-
dzącej się rodziny, dzięki czemu dane na ten temat były dużo bardziej 
szczegółowe, co ciekawe jednak, w karcie nie ma informacji o ostatecznej 
przyczynie powództwa. By uzyskać takie dane, GUS przeprowadzał do-
datkowe ankiety47. 

Dzięki danym GUS wiemy, że rozwód był zjawiskiem typowo miejskim, 
a nawet można za statystykami powiedzieć – metropolitalnym. Im większe 
miasto, tym więcej pozwów – zwykle najwięcej w Warszawie i Łodzi. Wskaź-
niki dotyczące wsi potwierdzały, że sformalizowanie rozpadu związku 

44 M.  Jarosz, Rodziny dysfunkcjonalne, [w:] Rodzina polska lat siedemdziesiątych, 
red. M. Jarosz, Warszawa 1982, s. 156.

45 H. Bogacka, A. Sobieszak, Rozwody w Polsce w latach 1950–1974 w świetle badań 
statystycznych, [w:] Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M. Jarosz, Warszawa 
1976, s. 99–100.

46 Na temat wskaźnika rozpadu małżeństw zob. szerzej E. Rosset, Rozwody, dz. cyt., 
s. 173–174.

47 Tamże, s. 101.
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w małych społecznościach było wydarzeniem wyjątkowo rzadkim. W 1950 
roku wskaźnik rozwodów na wsi (na 1000 ludności) wynosił 0,16, a 20 lat 
później niewiele więcej, bo 0,35. Według Łobodzińskiej ogromny wpływ 
na to zjawisko miała emancypacja kobiet przebiegająca przede wszystkim 
w warunkach miejskich. O ile w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
pozew zwykle składał mąż, a kobieta była tą „porzuconą” i „poszkodowa-
ną w sensie moralnym”, o tyle w latach siedemdziesiątych to ona równie 
często wnosi o rozwód. Na ten radykalny krok decydowali się głównie ci 
małżonkowie, którzy mieli szansę, by poradzić sobie samodzielnie po roz-
staniu. W 1960 roku zawodowo pracowało 90,5% rozwiedzionych mężczyzn 
i 83,1% rozwiedzionych kobiet48. Niepracujące zawodowo zastanowiły się 
więc więcej niż trzy razy, zanim złożyły pozew. I ostatecznie zapewne go 
nie składały, chyba że miały wsparcie rodziny lub mężczyzna dopuszczał 
się wyjątkowej przemocy. Socjolodzy zauważali również zjawisko starze-
nia się rozwodzących się par, co było m.in. konsekwencją zmian prawnych 
dotyczących wieku zawierania małżeństw, które ograniczyły liczbę związ-
ków zawieranych w bardzo młodym wieku. W latach siedemdziesiątych 
rozwodziły się przede wszystkim małżeństwa ze stażem dłuższym niż 5 lat. 
O ile u progu lat pięćdziesiątych rozwodzili się przede wszystkim ludzie 
około trzydziestki, w połowie lat sześćdziesiątych do sądu szły statystyczne 
trzydziestoparolatki i mężczyźni przed czterdziestką49. Trwanie małżeństw, 
które zdecydowały się na rozwód, ulegało więc wydłużeniu: w 1960 roku 
23% par składających powództwo żyło ze sobą 2–4 lata, 28,5% – 5–9 lat, 
a 36,3% – powyżej 10 lat. W 1974 roku odpowiednio było to: 21,7%, 23,7% 
i 46,2%. Rozwodziły się więc związki z coraz dłuższym stażem, przeciętnie 
w 1974 roku – prawie jedenastoletnim50.

Związki ostatecznie rozwiedzione stanowiły wówczas około połowy 
spośród tych, które o rozwód zabiegały. Sądy starały się zapalać Bogu 
świeczkę i diabłu ogarek i na podstawie stwierdzenia niedostatecznego 
rozkładu pożycia oraz uwzględniając dobro dzieci, oddalały od 40 do 55% 
pozwów, które były zwykle oparte na zarzutach cudzołóstwa, alkoholi-
zmu, braku finansowego wsparcia rodziny, przemocy fizycznej, czyli jak 
to określali publicyści „małżeńskiego chuligaństwa”, ponadto odmowy 
współżycia oraz braku kultury w stosunkach wzajemnych. Według danych 

48 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, Warszawa 1974, s. 149.
49 Tamże, s. 151.
50 H. Bogacka, A. Sobieszak, Rozwody w Polsce w latach 1950–1974…, dz. cyt., s. 105.
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z połowy lat siedemdziesiątych 62,3% rozwodów było orzekanych bez 
wskazania winnego51.

 Rozwód zaistniał więc jako realna strategia działania w sytuacji kon-
fliktu w rodzinie, liczba rozstań rosła, ale – nie ma co się oszukiwać – ich 
dynamika wzrostu nigdy nie była duża, szczególnie w porównaniu ze 
wzrostem wskaźników, które możemy obserwować w innych krajach 
europejskich tego czasu, o ZSRR i Stanach Zjednoczonych nie wspomi-
nając. Także trwoga Rosseta związana ze wzrostem liczby rodzin, których 
rozpad usankcjonowały sądy w 1982 roku, była przedwczesna. W drugiej 
połowie ostatniej dekady PRL wskaźnik rozwodów na 1000 mieszkańców 
ponownie zatrzymał się na wysokości wskaźnika 1,3 na 1000 mieszkańców, 
a w latach dziewięćdziesiątych liczby bezwzględne spadły. Przynajmniej 
na jakiś czas. Liczba ludności Polski rosła, a jednocześnie postępowała 
migracja do miast. Konsekwencje urbanizacji były nieuniknione. 

4.3. Rytuały „kryminalizacji”

4.3.1. „Pytanie to stanowiło rodzaj pułapki” – OBOP o rozwodzie

Niemal wszyscy socjolodzy rodziny, pisząc o społecznym odbiorze rozwo-
du, odwoływali się obowiązkowo do badań przeprowadzonych w 1962 roku 
przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej przy Polskim Radiu i Telewizji 
na temat społecznej percepcji rozwodu. Kwestionariusz stworzyli Jan 
Górecki i Adam Podgórecki wraz z Andrzejem Sicińskim i Zbigniewem 
Sufinem. Kwestionariusz zrecenzowała sama Maria Ossowska52. Bada-
nia Ośrodka Badania Opinii Publicznej, który został powołany do życia 
w 1958 roku, są dzisiaj coraz chętniej wykorzystywane, przede wszystkim 
jako źródło informacji o nastrojach społecznych53. Dla drugiej połowy lat 
osiemdziesiątych można z kolei sięgnąć do opinii zgromadzonych przez 
CBOS. Oczywiście podobnie jak inne źródła socjologiczne czy też sze-

51 Tamże, s. 99, 109.
52 A. Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne. 

Warszawa 1964, s. 27.
53 Por. np. M. Zaremba, Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do 

lata ’80, http://solidarnosc.collegium.edu.pl/wp-content/uploads/2012/12/Zarem-
ba-07-01-2013.pdf [dostęp: 20.02.2014].
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4.3. Rytuały „kryminalizacji”

rzej – źródła wykorzystujące metody nauk społecznych badania opinii 
publicznej rodzą obawy co do możliwości w pełni profesjonalnego ich 
wykorzystania przez historyka54.

O ile liczebność rozwodów nie budzi dziś wątpliwości, o tyle wyniki 
wspomnianych badań wydają się zadziwiająco optymistyczne i w tym 
sensie znacząco odbiegają od nastrojów, które możemy wyczytać z in-
nych źródeł. Niemniej jednak samo badanie jest bardzo ważnym głosem 
w debacie o nowym kodeksie rodzinnym. Pozostaje pytanie, czy możemy 
traktować je jako faktyczny wyraz opinii publicznej tego czasu. 

Rozwód jako temat badań OBOP pojawił się w kwestionariuszach 
ankieterów także w 1974 roku, jednak jako jeden z wątków poruszanych 
w badaniu o szerszym zakresie na temat problemów prawnych związa-
nych z funkcjonowaniem rodziny. Ankieterzy zapytali wówczas krótko 
Polaków, co sądzą o udzieleniu rozwodu w wypadku, gdy osoba winna 
rozpadowi małżeństwa wnosi o rozwód, a pozwana sprzeciwia się temu 
(inne pytania dotyczyły ustalenia ojcostwa, obowiązkowych przedmałżeń-
skich badań medycznych, rozwiązania adopcji), a socjolodzy rozpatrywali 
odpowiedzi m.in. pod kątem obecności „rygoryzmu moralno-prawnego 
i racjonalności myślenia”55.

Książka, którą napisał w oparciu o wyniki badań percepcji rozwodów 
z 1962 roku współautor ankiety, socjolog prawa i jeden z najciekawszych 
socjologów w powojennej Polsce Adam Podgórecki, w latach siedemdzie-
siątych twórca Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwer-
sytetu Warszawskiego56, ujawnia szczegóły badań i interpretacje bardzo 
głęboko osadzone w modernizacyjnym dyskursie epoki. Adam Podgórecki 

54 Szerzej na ten temat zob. D. Jarosz, Sondaże Ośrodka Badań Opinii Publicznej (OBOP) 
w latach 1957–1989. Refleksje historyka, [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, 
t. 6, Warszawa 2003, s. 66–67. Tamże również na temat dziejów instytucji. Por. 
także: J. Sobczak, „Polski Gallup” – powstanie i pionierskie lata Ośrodka Badania 
Opinii Publicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1999 oraz Społeczeństwo polskie w ba-
daniach ankietowych ośrodka badania opinii publicznej przy «Polskim Radio i TV» 
(lata 1958–1964), red. A. Siciński, Warszawa 1966.

55 I. Krzemiński, M. Safjan, Problemy prawno-rodzinne w opinii społecznej, Warszawa 
1974, s. 6–8, http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/1974/02/11/problemy
-prawno-rodzinne-w-opinii-spolecznej/#more-3484.

56 Szerzej o biografii Adama Podgóreckiego zob.: D. Wicenty, Wokół projektu biografii 
Adama Podgóreckiego: wyzwania koncepcyjne, metodologiczne i społeczne, „Przegląd 
Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 4, s. 82–102.
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nie uwzględnił pewnych pojawiających się w toku badań wątpliwości, 
zdarzało mu się również interpretować wyniki badań ankietowych na 
korzyść projektowanej transformacji społecznej. 

Ankieterzy zwracali uwagę, że „ankieta nie była łatwa do przeprowa-
dzenia ze względu na drażliwość pytań, a ludzie odmawiali odpowiedzi”, 
co podważa jednoznaczną tezę autora, że została ona „dobrze przyjęta”. 
Warto również zwrócić uwagę na pozorny drobiazg, tzn. uwagę jednego 
z ankieterów, który sugeruje, że ankieta niewątpliwie przyniesie „szereg 
interesujących władze odpowiedzi”, to z kolei pokazuje ją jako przygoto-
waną „na zlecenie” władz, a nie anonimowych badaczy, co mogło wpływać 
na udzielane odpowiedzi. 

Niezależnie od tego wstępnego zastrzeżenia całość ankiety wskazuje 
bez wątpienia, że Polak wyłaniający się z tego badania to człowiek, który 
po 15 latach od wprowadzenia nowego prawa ma świadomość przysługują-
cego mu prawa do rozwiązania małżeństwa. Jednocześnie ta sama ankieta, 
ze względu na wskazanie na faktyczne doświadczenia rozwodowe Polaków, 
dowodzi, że świadomość ta jest bardzo teoretyczna. Z zestawienia wynika 
bowiem, że prawie 1,5 tys. respondentów (na 2,5 tys. przepytanych osób) 
nie uczestniczyło w żadnych rozprawach sądowych. Jeżeli ktoś w ogóle 
przekroczył progi sądu, to raczej jako widz (284 osoby) lub świadek – 232. 
Stroną podczas rozprawy (i to nie tylko rozwodowej) było tylko 101 osób57. 

Większość ankietowanych sugerowała – co ciekawe, w pełnej zgodzie 
z oczekiwaniami prawników zaangażowanych w reformę prawa w la-
tach 1958–1962 – podniesienie wieku umożliwiającego zawarcie małżeń-
stwa, w wypadku mężczyzn nawet do 23 lat. Dzisiaj musimy powątpiewać 
w formułowaną na tej podstawie przez Podgóreckiego tezę, że w ten 
sposób przejawiał się optymizm społeczeństwa i jego wiara w małżeństwo 
w odróżnieniu od poglądu o poważnym kryzysie tej instytucji, który był 
„wypowiadany przez wielu publicystów, literatów etc. […]”58. Pogląd ten, 
zdaniem Podgóreckiego, miał być trafny raczej tylko „w odniesieniu do 
własnego środowiska tych publicystów, bo jednomyślna niemal krytyka 
obecnego ustawodawstwa w sprawie dolnej granicy wieku uprawniającego 
do zawierania małżeństwa zdaje się świadczyć o tym, że ogólna opinia 
społeczeństwa nie jest nastawiona krytycznie w stosunku do instytu-
cji małżeństwa jako takiej. Krytyka ta zwraca się natomiast przeciwko 

57 A. Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej…, dz. cyt., s. 31–36.
58 Tamże.
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szczególnym aspektom tej instytucji, a w tym wypadku – przeciwko ter-
minowi, od którego może ono prawnie funkcjonować”59.

Niezależnie od wątpliwości co do kryzysu rodziny w tym czasie, które 
podziela pisząca te słowa, taki wniosek z wyników OBOP-owskich ankiet 
wydaje się nie mieć wystarczających podstaw merytorycznych. 

W wypadku dopuszczalności rozwodów Podgórecki idzie jeszcze dalej: 

Analiza wyników dokładniejszych badań nakazuje jednak przypusz-
czać, że osoby niezgadzające się z obowiązującym prawem [o do-
puszczalności rozwodów – dopisek B.K.-K.] nie stanowią nawet 1/3 
ogółu badanych. Wniosek taki wynika z odpowiedzi respondentów 
na pyt. 9 […] Pytanie to stanowiło rodzaj pułapki. Ci mianowicie 
respondenci, którzy odpowiedzieli, że rozwody w ogóle nie powinny 
być dopuszczalne, powinni byli na pytanie o powody szczegółowe 
odpowiadać konsekwentnie „nie”, nie zaś godzić się na jakieś skon-
kretyzowane powody60. 

W tym wypadku Podgórecki podliczył odpowiedzi jednoznaczne oraz nie-
pewne i sformułował tezę, że rozwodom raczej tak powiedziało 80,2% społe-
czeństwa, czyli 1892 osoby. Z kolei grupę głosów będących przeciw podliczono 
poprzez odjęcie tych osób, które wahały się lub nie miały zdania. Ostatecznie 
tylko 7% badanych było przeciwnych rozwodowi jako takiemu. Wynik był 
zdaniem Podgóreckiego bezdyskusyjny. „Prawna instytucja rozwodu – pisał 
uczony – jest w znacznym stopniu społecznie uznana i akceptowana”61. 

Okazywało się, że 4/5 społeczeństwa, w którym rozwodziła się wów-
czas niewielka liczba par, a na wsi wręcz garstka, jest za dopuszczalnością 
rozwodów, w tym społeczność wiejska jest w 62,5% zdecydowanie „za”62. 
Być może tak dobry dla akceptacji rozwodu wynik w państwie niemal bez 
rozwodów to rezultat bardzo teoretycznego pytania („Czy jest pan/pani 
za dopuszczalnością rozwodu?”). Autorzy nie zadali bowiem pytania o to, 
czy ankietowany zdecydowałby się na rozwód63.

59 Tamże, s. 42–43.
60 Tamże, s. 44.
61 Tamże, s. 52.
62 Tamże, s. 50. 
63 Takie pytanie zadała swoim, co istotne, warszawskim respondentom w latach sie-

demdziesiątych M. Trawińska. Na pytanie „Czy dał(a)by Pan(i) rozwód współmałżon-
kowi w sytuacji krytycznej?” „tak” odpowiedziało 78,8%, „nie” tylko 11,5%, nie miało 
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W oparciu o wyniki badań z 1962 roku historycy reprezentujący war-
tości tradycyjne utyskują do dziś na postępujące w latach pięćdziesiątych 
zmiany mentalności na niekorzyść moralności katolickiej64, z kolei współ-
cześni badaniom socjolodzy i demografowie szukają w nich potwierdzenia 
tezy o postępującej bardzo szybko transformacji i laicyzacji rodziny65. 

Biorąc pod uwagę nośność tego typu badań, to, w jaki sposób determi-
nowały późniejsze syntezy na temat przemian polskiej rodziny, należałoby 
jednak raz jeszcze zastanowić się, co nam mówią i czy nie przypisujemy im 
zbyt dużego znaczenia. Na pewno potwierdzają istnienie społecznej świa-
domości obecności rozwodu w prawie. A to i tak już całkiem sporo. Jednak 
moim zdaniem, nieco wbrew temu, co sugeruje Podgórecki, jest to nadal 
czas negocjowania znaczeń, jakie rozwodom przypisywano, czas, kiedy kon-
sekwencje rozwodu dla życia prywatnego nie są jeszcze społecznie w pełni 
uświadomione, a badania o charakterze badań opinii publicznej, wplecione 
dodatkowo w publiczny spór o zmianę prawa, nie oddają w pełni złożono-
ści wyobrażenia na ten temat. Można zaryzykować tezę, że poza Warszawą 
czy Krakowem rozwód jest często tak dalece teoretyczny, że odpowiedź na 
pytanie o to, kiedy może się zdarzyć, mogła przynieść równie teoretyczne, 
zupełnie zawieszone w próżni odpowiedzi. Tym bardziej że ankietowani, 
podobnie jak wspomniany wyżej ankieter, zdawali sobie sprawę z tego, jakich 
odpowiedzi „władza” oczekuje. Klucz do zrozumienia wyników ankiety leży 
więc tam, gdzie istnieją sprzeczności. Tam, gdzie ankietowani byli zmuszeni 
wybrać jedną z odpowiedzi, bardzo prawdopodobne jest, że wybraliby obie. 
Przykładem może być zestawienie teoretycznie wykluczających się opinii 
o rozwodzie, np. „lepszy jest rozwód niż złe pożycie i zdrady małżeńskie” oraz 

„rozwody są niemoralne”, które – zaryzykujmy tę tezę – z dużym prawdopo-
dobieństwem w głowach wielu ludzi ze sobą współistniały. 

Badanie ujawnia – chociaż tego Pogórecki nie podkreśla – przekonanie, 
że rozwód to sytuacja skrajna. Uzasadnia go przede wszystkim bicie, znę-
canie się nad rodziną („raczej tak” odpowiedziało 80,0%) oraz uporczywe 
pijaństwo (66,4% – raczej tak). Inne powody stoją w zestawieniu dużo niżej 
(np. zdrada małżeńska), a niezgodność charakterów otrzymała jedynie 

zdania – około 10% ankietowanych. Socjolożka przywiązywała szczególną wagę do 
wahania towarzyszącego deklaracjom, które związane było głównie z losem dzieci, 
zob.: M. Trawińska, Bariery małżeńskiego sukcesu, Warszawa 1977, s. 288.

64 A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę…, dz. cyt.
65 B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, dz. cyt., s. 153–155. 
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2,2% (raczej tak)66. To potwierdza myślenie o rozwodzie jako zjawisku 
przynależnym wówczas zdecydowanie do zjawisk marginalnych, chociaż – 
podkreślmy – w praktyce sądów jako faktyczna przyczyna rozwodów 
dominowała niezmiennie zdrada małżeńska67. Jak pokażę niżej, mamy tu 
do czynienia z czymś więcej niż z jedynie marginalizacją, bo z procesem, 
który można nazwać kryminalizacją. Proces ten socjolodzy nie tylko 
zapisali, ale także nieświadomie prowokowali.

4.3.2. „Jeden kolega się rozszedł, to teraz pije”68

Optymizm Podgóreckiego wczesnych lat sześćdziesiątych nie szedł w parze 
z wypowiedziami innych ekspertów69. Świadectwa osobiste, które badali, 
nie potwierdzały, że Polacy przeszli nad rozwodem do porządku dziennego. 
Pomimo bezbolesnych zazwyczaj rozwodów w środowiskach, w których 
były one najbardziej rozpowszechnione, czyli w największych miastach, 
osoby decydujące się na rozwiązanie małżeńskich więzów na prowincji 
doświadczały odrzucenia, które wynikało moim zdaniem z procesów kry-
minalizacji, jakim rozwód był dosyć skutecznie poddawany jako zjawisko 
społeczne. I trwało to co najmniej przez dwie dekady, licząc od odwilży 1956 
roku. Kryminalizacja to jeden z typowych dla tabu sposobów radzenia sobie 
ze zjawiskami w odczuciu społecznym niejednoznacznymi, szczególnie pod 
względem moralnym. Być może w wypadku rozwodu jego nasilenie wyni-
kało także po części z braku okresu przejściowego, czyli czasu społecznych 
negocjacji wokół proponowanych zmian prawnych w 1945 roku. Równie 
dużą jednak rolę odgrywało w moim przekonaniu promowanie rodziny 
jako wspólnoty służebnej wobec społeczności politycznej i narodowej, i to 
niemal przez wszystkie instytucje publiczne. Sam proces był ogromnie 
złożony, bo uczestniczyli w nim w równym stopniu duchowni katoliccy 

66 A. Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej…, dz. cyt., s. 44–45, 53.
67 J. Malanowski, Rozwody w 1958 roku w Warszawie, „Studia Socjologiczne” 1962, t. 2, 

nr 3, s. 242.
68 „Są w Nowej Hucie rozwody, a to jest religią zakazane; ludzie teraz się z religią nie 

liczą, to się rozwodzą. U nas w pracy jeden z kolegów się rozszedł, to teraz pije 
[mężczyzna lat 25]”, cyt. za: J. Wódz, Rozwody w świadomości społecznej mieszkańców 
Nowej Huty, „Kultura i Społeczeństwo” 1972, t. 16, nr 4, s. 138.

69 Późniejsze, i uważane za najlepsze, prace Podgóreckiego będą koncentrowały się 
paradoksalnie właśnie na patologiach życia społecznego w PRL, zob. D. Wicenty, 
Wokół projektu biografii Adama Podgóreckiego…, dz. cyt., s. 87–88.
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co demografowie, socjolodzy, prawnicy czy dziennikarze. Tu należy się 
zastrzeżenie – nie wszyscy. Co jednak najważniejsze, nie wolno nam trak-
tować tego procesu jako jednokierunkowego komunikatu elit. Równie 
ważne były wyobrażenia społeczne obecne w różnych wspólnotach i wiedza 
potoczna, które ulegały często wzmocnieniu pod wpływem migracji i bez-
pośredniej konfrontacji ze zjawiskiem długo pozostającym poza obszarem 
bezpośredniego doświadczenia. Głosy poszczególnych uczestników tego 
procesu wzajemnie na siebie oddziaływały, a wiedza ekspercka przenikała 
się z wiedzą potoczną. To bardzo ciekawe, że ci, którzy chcieli „normalizacji 
rozwodu” i ujawniali rytuały wspólnotowej marginalizacji rozwodzących się 
par w pewnych środowiskach (zob. np. Jacek Wódz), paradoksalnie wzmac-
niali dominujący dyskurs. Ważną rolę w całym procesie odegrały także 
sądy. O ile wypowiedzi ekspertów czy respondentów można by określić 
mianem patologizacji, o tyle zasadności stosowania pojęcia kryminalizacji 
przekonała mnie polityka instytucji odpowiedzialnej za rozwodowy rytuał.

Opisywane zjawisko zauważyła już w 1983 roku Barbara Łobodzińska, 
która stwierdziła w artykule przeznaczonym dla anglojęzycznych czytel-
ników, że:

[…] okoliczności rozpadu małżeństw powodowały, że rozwód jest 
kojarzony w pewnych instancjach z zachowaniami negatywnymi, 
społecznie nieakceptowalnymi albo marginalnymi (demoralizacja 
młodzieży, przemoc, prostytucja). Eksperci zajmujący się problema-
mi rodziny mają tendencję do umieszczania problemów rodzinnych 
w rozdziałach na temat patologii społecznych. Chociaż nie zawsze 
rozwód jest wiązany tylko i wyłącznie ze zjawiskami pejoratywnymi, 
jego niepożądany społecznie charakter wydaje się oczywisty70. 

To przekonanie współgrało z szerszą, głównie publicystyczną opinią 
o utrzymującym się lub mogącym nastąpić w niedalekiej przyszłości ogólnym 
kryzysem rodziny w PRL. Obraz dyskursu publicznego o rodzinie tego czasu 

70 B. Łobodzińska, Divorce in Poland…, dz. cyt., s. 939: „Circumstances of marital break-
down indicate that in some instances divorce is associated with socially negative, 
unacceptable, or marginal behaviour (e.g. juvenile deliquencym crime, prostitution). 
Experts describing family problems have the tendency to place divorce issues in chap-
ters dealing with social pathology. Yet, divorce is not linked to pejorative phenomena 
only, although in some cases its undesirable character could be taken for granted”. 
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nie jest więc bynajmniej jednoznacznie spolaryzowany, np. na linii Kościół – 
laiccy eksperci albo nowoczesne państwo – tradycyjne społeczeństwo.

Jednak chociaż wielu ekspertów podpisywało się pod etykietą roz-
wodu jako „zła koniecznego” czy patologii społecznej, obrazy rozwodu, 
jakimi posługiwali się duchowni, były szczególnie wyraziste. Ich wypo-
wiedzi, które możemy utożsamiać z opinią Kościoła katolickiego (trudno 
o taką jednoznaczność w wypadku ekspertów i państwa), były świadomie 
formułowane ostro, szczególnie w okresie tzw. Wielkiej Nowenny lat 
1957–1966, kiedy Kościół podnosił problem rozwodów jako wyjątkowego 
obok aborcji („grzechu kobiet”) i alkoholizmu („grzechu mężczyzn”) zagro-
żenia społecznego71. Szczególnie interesujące wydaje się to, że statystyki 
rozwodowe stały się w równym stopniu biblią zarówno księży, jak i socjo-
logów czy prawników. W „Homo Dei” oraz „Bibliotece Kaznodziejskiej” 
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pisano o szkodliwości 
rozwodów, posługując się chętnie metaforą epidemii:

Liczba rozwodów w Polsce stale wzrasta. W roku 1951 wpłynęło do 
sądów 21 774 wniosków rozwodowych, w roku następnym, 1952, 
liczba małżeństw dążących do rozwodu wynosiła 22 933, a w roku 
1953 liczba rozwodów wynosi 25 712, a w roku 1957 dochodzi już 
do 30 788 spraw rozwodowych. Jak wynika z zestawienia tych 
smutnych cyfr, w ciągu 7 lat od 1951 do 1957 roku liczba wniosków 
o rozwód wzrosła o 9014. Jeżeli zważymy ten fakt, że wiele (sic!) 
małżonków powaśnionych i nieżyjących wspólnie pod wspólnym 
dachem nie ubiega się bynajmniej o przeprowadzenie rozwodów, to 
liczba 30 788 spraw rozwodowych w roku 1957 jest wielka i wymaga 
pewnych komentarzy, i to ze strony moralnej i duszpasterskiej. […]

71 Zob. przykładowo: W. Majewski, Kryzys życia rodzinnego, „Homo Dei” 1959, nr 6, 
s. 458–467; J. Anczarski, Niedobrane małżeństwo, „Biblioteka Kaznodziejska. Mie-
sięcznik Homiletyczny” 1960, nr 64–65, s. 419–422; tegoż, Szkodliwość rozwodów, 

„Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik Homiletyczny” 1960, nr 64–65 , s. 9–13; W. Bo-
rowski, Dobrodziejstwa nierozerwalności małżeństwa, „Biblioteka Kaznodziejska. 
Miesięcznik Homiletyczny” 1960, nr 64–65, s. 5–9; J. Majka, Przyczyny rozpadu życia 
małżeńskiego, „Ateneum Kapłańskie” 1960, t. 61, nr 52, z. 1 (309), s. 79–98; J. Zaręba, 
Niektóre przyczyny nietrwałości małżeństwa, „Homo Dei” 1960, t. 29, nr 2, s. 274–277; 
K. Pielatowski, Rodziny niepełne, „Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik Homile-
tyczny” 1962, nr 68–69, s. 129–120; J.K. Pytel, Rozwody przyczyną rozkładu rodziny, 

„Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik Homiletyczny” 1962, nr 68–69, s. 10–12.
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Fala rozwodowa zalewa ostatnio również i Śląsk. W roku 1957 
liczba wniosków o rozwód wynosiła na Śląsku 5068, gdy tymczasem 
w roku 1955 wynosiła 4289, a w roku 1956 – 4719. Na przestrzeni 
3 lat, to znaczy od 1955 do 1957 włącznie, liczba spraw rozwodowych 
wzrosła o 779. Sądy nie mogą nadążyć z rozpatrywaniem spraw 
rozwodowych […]

Epidemia rozwodów, która dotąd szalała [podkreś lenia  – 
B.K.-K.] w miastach, przechodzi obecnie na wieś, by tam robić swoje 
spustoszenie72. 

Statystyka była wykorzystywana w celach retorycznych. Liczby bez-
względne stawały się rodzajem metafory, która unaocznić ma czytelnikowi 
lub słuchaczowi nieuniknioność nadchodzącej katastrofy. Faktyczne war-
tości konkretnych danych statystycznych czy wskaźniki nie były istotne. 
Liczby odgrywały rolę służebną. Rzędy cyfr wykorzystywane przez du-
chownych mają porażać czytelników i słuchaczy homilii.

Nie tylko interpretacja twardych danych na temat liczebności rozwo-
dów, np. na wsi, mogła w tym wypadku dziwić. Kościół podkreślał także 
nieco inne przyczyny rozpadu związków niż te wskazywane przez sądy 
i samych rozwiedzionych. Głównej przyczyny rozwodów dopatrywa-
no się bowiem w różnicach światopoglądowych (co jest bardzo swoiste 
dla tego czasu), wobec czego zniechęcano do małżeństw mieszanych, 
przede wszystkim między katolikami i ateistami. Ponadto wymieniano: 

„skupianie się na wyżyciu seksualnym”, niedobór psychiczny, „wyżycie 
seksualne” przed ślubem, alkoholizm, na koniec – brak mieszkania i trud-
ności finansowe. Ciekawym zjawiskiem, które stanowi bardzo wyraźne 
odbicie przemian obyczajowych w obszarze spędzania wolnego czasu, 
jest dostrzeganie zagrożenia związanego z indywidualnymi kontaktami 
małżonków na wczasach i szkoleniach. Stąd zalecenia wspólnych wy-
jazdów na wczasy, a gdy jest to niemożliwe – zachęty do prowadzenia 
korespondencji między sobą w okresie wczasów oraz modlitwy za wcza-
sowiczów w parafiach73. Duchowni zgadzali się ze świeckimi ekspertami, 
że zbyt młode małżeństwa nie wróżą dobrze na przyszłość, wobec czego 
zalecano, by nie godzić się na takie śluby, nawet gdy młoda kandydatka 
spodziewa się dziecka. 

72 E. Jerominek, Epidemia rozwodów, „Homo Dei” 1959, t. 28, nr 1, s. 62–63.
73 Tamże, s. 64–65.
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Pośrednio winę za rozpowszechnienie się rozwodów przypisywano 
jednak ofierze (żonie), która zdaniem wielu katechetów nie była w stanie 
stworzyć stabilnego domu i miłej atmosfery rodzinnej. Pośrednio więk-
szość problemów współczesnej rodziny duchowni wiązali z pracą kobiet. 
Socjolog religii, ks. prof. Władysław Piwowarski pisał:

fakt pracy kobiet poza domem sprowadził wiele nieoczekiwanych 
następstw, jak obniżenie stanowiska ojca w rodzinie i zrównanie 
go z matką, spadek liczby narodzin (skutkiem czego rodzina wielka 
przekształciła się w małą), wzrost stosunków seksualnych poza-
małżeńskich, separacje, rozwody, sieroctwo dzieci, przestępstwa 
nieletnich itp.74

W kazaniach chętnie posługiwano się wzorem heroicznej kobiety, która 
nie decyduje się na porzucenie męża alkoholika i rozwód, ponieważ jej 
odejście miało spowodować, że ojciec rodziny „stoczy się na dno nędzy 
ludzkiej, z której nie ma powrotu”75. Zalecano odpowiedzialność, rozu-
mianą jako trwanie w cierpieniu i modlitwie.

Najmocniej przynależność rozwodu do sfery marginesu, biedy, al-
koholizmu i znęcania się nad rodziną uzewnętrzniły badania rodziny 
przeprowadzone przez Jacka Wodza w Nowej Hucie w 1970 roku. Wódz 
wychodził z założenia, że „rozwody […] są zjawiskiem całkowicie nor-
malnym, pozwalają bowiem w prawnie dozwolony sposób rozwiązywać 
związki małżeńskie”76. Badanie przeprowadzone wśród pracowników 
fizycznych zamieszkałych w Nowej Hucie, którzy byli migrantami ze wsi, 
pokazało jednak zupełnie inną stronę społecznej świadomości, niż chciał 
ją widzieć Podgórecki. Wśród badanych nowohucian 37,9% bezwzględnie 
aprobowało rozwód, 27,5% – tylko w wyjątkowych przypadkach, a 32,5% – 
to zdecydowani przeciwnicy rozwodu w każdej sytuacji. Wódz wiedział, że 
idzie do ludzi w przeważającej mierze religijnych, a jego zdaniem „rozwody, 
jako podlegające ocenie religijnej, są częściowo uzależnione od poglądów 
religijnych”77. I te przewidywania potwierdziły badania: przekonanie, że 

74 W. Piwowarski, Duszpasterz wobec kryzysu współczesnej rodziny, „Homo Dei” 1960, 
nr 4, s. 577.

75 J.K. Pytel, Rozwody przyczyną rozkładu rodziny, dz. cyt., s. 12.
76 J. Wódz, Rozwody w świadomości…, dz. cyt., s. 137.
77 Tamże, s. 138.



rozdział 4 | Rozwód. O procesie kryminalizacji i detabuizacyjnej sile kultury popularnej

156

w niedzielę należy uczestniczyć we mszy, szło w parze z dezaprobatą dla 
rozwodów. W jego badaniu bardzo wyraźnie ujawnia się też grupa bada-
nych, która podziela pogląd o rozwodzie jako „złu koniecznym”: 

Nie pochwalam rozwodów, bo to komplikacja życiowa, ale wyjąt-
kowo powinny być, trzeba tylko utrudnić ich otrzymywanie (męż-
czyzna lat 28)78. 

W niektórych wypadkach powinny być, bo czasem dzieci bardzo 
cierpią, jak są awantury w domu (kobieta 35 lat)79.

Winne złu miały być przede wszystkim dopuszczające się zdrady kobiety, 
i to niezależnie od tego, czy pracowały w domu („gdy mąż w pracy chce panią 
grać po lokalach; wszystko to wyszło ze wsi, a teraz chcą grać panie, to dom 
zaniedbują, tylko się ubierają”80), czy też podejmowały pracę zawodową 
(„mają pracę, pieniądze i niczym nie można im zagrażać; kobiety muszą 
pracować zawodowo. Często w zakładach mężczyźni piją i wciągają w to 
kobiety. Często biura są miejscem schadzek”81). Ale ankietowani wskazywali 
także na alkoholizm, zły dobór charakterów oraz złe warunki mieszkaniowe.

Z wypowiedzi wyłania się zatrważający obraz osób decydujących się na 
rozwód. Podobnie czarny jest obraz rodziny po rozwodzie. Rozwiedzeni 
mają, zdaniem ankietowanych, przede wszystkim wpadać dużo częściej 
w nałogi: „zaczyna się albo pijaństwo, a kobiety wtedy zaczynają bujać 
po lokalach”82. Jeden z mężczyzn stwierdził wprost, że „skutki rozwodu 
są opłakane, bo kobiety przeważnie zaczynają się źle prowadzić”83. Wy-
kolejeniu ulegać mają także dzieci rozwiedzionych par84. Ankietowani, 
w przeważającej mierze mężczyźni (73%), nie tylko winili za rozwody 
kobiety, ale w równym stopniu byli skłonni przypisywać im skłonność do 
ulegania niemal automatycznej demoralizacji po rozwodzie. Niestety nie 
znamy źródeł takich przekonań, tzn. nie wiemy, na ile w ogóle mogły mieć 

78 Tamże, s. 140.
79 Tamże.
80 Tamże, s. 141.
81 Tamże.
82 Tamże, s. 142.
83 Tamże.
84 Tamże.
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na nie wpływ doświadczenia własne, doświadczenia sąsiedzkie, a na ile lęk 
przed rozwodem, o którym słyszeli podczas kazań czy czytali w gazetach. 

Pytanie o nierozerwalność małżeństwa zadał dwa lata wcześniej (1967–
1968) w tym samym miejscu Franciszek Adamski, socjolog z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, podczas swoich badań kwestionariuszowych 
nad nowohucką rodziną. Tyle tylko że w odróżnieniu od Wodza traktując 
rodzinę jako „naturalną” przestrzeń kobiet, to kobiety przede wszystkim wy-
bierał jako respondentki (około 52% z nich pracowało zawodowo). Rozwody 
teoretycznie akceptowało bez zastrzeżeń 23% ankietowanych, z kolei 25% było 
bezwzględnie za nierozerwalnością małżeństwa niezależnie od okoliczności. 
36,2% kobiet opowiedziało się „raczej za” nierozerwalnością. Przyczyną, którą 
respondentki w 80% wymieniały jako uzasadniającą rozwód, było przede 
wszystkim „gorszące zachowanie męża”, czyli „pijaństwo i urządzanie awan-
tur”85. Dużo mniejsza liczba osób uważała zdradę i niezgodność charakteru 
za wystarczające. O ile ogólne dane wskazywałyby na trwałość przekonania 
o niedopuszczalności rozwodów pośród większości przybyłych ze wsi kobiet 
mieszkających w mieście (w sumie około 60% „za” lub „raczej za”), to jednak 
należy zgodzić się z Adamskim, że pojawiły się wyraźne symptomy zachwia-
nia tej światopoglądowej w dużej mierze pewności. Gdy Adamski poprosił, 
by ankietowane same postawiły się w podobnych okolicznościach, okazało 
się, że nawet wśród kobiet przekonanych o nierozerwalności małżeństwa co 
czwarta zdecydowanie domagałaby się rozwodu, a ponad połowa w ogóle nie 
potrafiła przewidzieć, co by zrobiła. W sumie cztery na pięć zadeklarowało 
gotowość do zabiegania o rozwód. Nie przeszkadzała temu religijność86. 
W wypowiedziach nie ma radykalizmu, jak w wypadku badań Wodza, co albo 
jest związane z grupą badanych (kobiety), albo z charakterem ankiety, która 
wymagała odpowiedzi na pytania, a nie swobodnych wypowiedzi. Samemu 
rozwodowi poświęcono w niej zresztą dużo mniej miejsca.

Niemniej jednak obie ankiety potwierdzały istnienie dwóch mniej 
więcej podobnych wielkościowo grup reprezentujących stanowiska zwo-
lenników i przeciwników rozwodów i równie liczną grupę tych, którzy 
potępiając rozwody, dopuszczali je w sytuacjach trudnych. 

Negatywny obraz rozwodu i rozwiedzionych najwyraźniej, co nie może 
być zaskoczeniem, istniał w społeczności wiejskiej, z której wywodzili 

85 F. Adamski, Rodzina nowego miasta. Kierunki przemian w strukturze społeczno-mo-
ralnej rodziny nowohuckiej, Warszawa 1970, s. 111–115.

86 Tamże, s. 116–117.
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się badani przez Adamskiego i Wodza nowohucianie. Jak pisze Ewelina 
Szpak, podsumowując transformację mentalności na polskiej wsi w po-
wojennej Polsce: „Rozwód, szczególnie dla pokolenia starszych miesz-
kańców wsi, stanowił często dużo większą tragedię i wstyd niż migracja 
do miasta czy staropanieństwo”87. Jej zdaniem to właśnie możliwość roz-
wodu miała wpływ na zmianę stosunku rodziny do doboru małżeńskiego 
w latach sześćdziesiątych. Ingerencja rodziców i swatów mogła bowiem 
zwiększać ryzyko niedoboru małżonków i w konsekwencji – rozwodu. 

Wbrew temu, czego obawiali się duchowni, rozwody na wsi były bardzo 
nieliczne, a na ich przeszkodzie stawały tak przekonania religijne, jak eko-
nomiczne, chociaż ich natężenie zależało od lokalnej specyfiki. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych w wiejskich domach w okolicach Ciechanowa, gdzie 
rozwód pozostawał miejskim dziwactwem, o którego istnieniu mieszkańcy 
dowiadywali się za pośrednictwem ambony, radia, telewizora w szkolnej 
świetlicy lub filmów pokazywanych przez kino objazdowe, warszawscy 
etnolodzy odnotowali jako typową następującą wypowiedź: „Kobieta 
jak raz się zwiąże, to już nic nie poradzisz. Chłopy męczą kobity, a ta się 
wypłacze, ale musi wychować dzieci, bo to i wstyd byłby przed ludźmi”88.

Jak dużą rolę odgrywała wiara w wykluczenie rozwodu jako drogi roz-
wiązywania konfliktu w rodzinie pokazują analizowane przez Bartłomieja 
Gapińskiego prośby modlitewne wysyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Listy kobiet zamieszkujących Żywiecczyznę i Podkarpacie ujawniają kate-
goryczną identyfikację autorek próśb z odgrywaną rolą społeczną – matki 
i żony. Tak zdrada, jak alkoholizm czy przemoc traktowane były w nich 
jako równoznaczne z odstępstwem mężów od wiary, więc kierowane przez 
małżonki prośby były prośbami o nawrócenie i opamiętanie. Gapiński 
podkreśla, że nie ma wśród listów próśb o karę czy zadośćuczynienie:

Liczne nadawczynie przez wiele lat wysyłały listy z prośbą o cud 
i podczas gdy ich los się nie zmieniał, ciągle żyły nadzieją na lepszą 
przyszłość, rozumując, że dla dobra rodziny i dzieci trzeba się po-
święcić89. 

87 E. Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013, s. 180.
88 A. Zadrożyńska, Zawarcie małżeństwa. Analiza systemu wartościowania, Warszawa 

1974, s. 49. Badania przeprowadzano w latach 1968–1970.
89 B. Gapiński, Sacrum i codzienność Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej w latach 1965–1979, Warszawa 2008, s. 115.
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Internalizacja religijnego wyobrażenia rodziny i identyfikacja z rolą 
społeczną była bardzo silne nie tylko w tradycyjnych rodzinach chłop-
skich, ale także w rodzinach chłoporobotniczych, w których żona była 
dodatkowo obciążona obowiązkiem pracy w gospodarstwie.

Ówcześni socjolodzy zajmujący się wsią raczej marginalizowali kon-
tekst wiary i koncentrowali się przede wszystkim na, swoją drogą, wciąż 
wówczas istotnym dla polskiej wsi „konflikcie miłości i morgów”. Stąd też 
w kontekście sytuacji małżonków na wsi pojawiła się zupełnie wyjątkowa 
teza o niedostatecznej liczbie rozwodów na wsi sformułowana przez Bar-
barę Tryfan i Józefa Grabowicza: „Niski wskaźnik rozwodów na wsi jest 
faktem, ale nie jest zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym. Nie można 
cieszyć się z tego, że często ludzie nie mogą uwolnić się od swoich udręk”90. 
Ich zdaniem ludzie na wsi będą się rozwodzić i będzie to pozytywna trans-
formacja, świadcząca nie o kryzysie małżeństwa jako takiego, ale o kryzysie 
związku opartego na kalkulacji ekonomicznej. Gdy rozpadną się takie 
właśnie małżeństwa wiejskie, które powstały z potrzeby rąk do pracy 
w gospodarstwie, problem sam się rozwiąże i sytuacja wróci do normy: 

Zadowolenie z powodu niskiej cyfry rozwodów na wsi […] ma […] 
wątpliwą wartość [podkreślenie – B.K.-K]. Wiadomo bowiem, że 
trwałość małżeństwa w warunkach wiejskich opierana jest jeszcze 
zbyt często na więzi ekonomicznej, a nie emocjonalnej. Trwałość – 
osiągnięta w małżeństwie skojarzonym na zasadzie wspólnego 
gospodarstwa, wspólnego majątku – nie jest wartością humani-
styczną godną zachwytów. Cena płacona przez dwoje ludzi za taką 
trwałość jest zbyt wysoka91.

Tryfan i Grabowicz wysunęli ten bardzo mocny jak na ówczesne cza-
sy wniosek, wizytując sądy w Łodzi i Białymstoku w latach 1960–1962 
w poszukiwaniu bardzo nielicznych spraw toczonych na wsi (w Łodzi 
było to 25 spraw na 80)92. Ich analizy potwierdziły, że zdrada nie zalicza 

90 J. Grabowicz, Konflikty małżeńskie na wsi w świetle spraw rozwodowych. Informacja 
o spostrzeżeniach reporterskich i zamierzeniach badawczych, „Rocznik Socjologii 
Wsi” 1964, t. 2, s. 134.

91 B. Tryfan, J. Grabowicz, Wzrost rozwodów a kryzys małżeństwa, „Wieś Współczesna” 
1962, nr 8, s. 92–93..

92 Tamże, s. 83–92, podobnie por. J. Grabowicz, Konflikty małżeńskie na wsi w świetle 
spraw rozwodowych…. dz. cyt., s. 130–135.
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się do ważnych przyczyn zrywania małżeństwa. Zresztą nawet w anoni-
mowych przecież prośbach w intencji rodziny wysyłanych do Kalwarii 
ich autorki nie używały w kontekście zdradzającego małżonkę mężczyzny 
pojęcia „zdrada”. Wydawało się ono nadawczyniom zbyt jednoznaczne 
i wstydliwe, w konsekwencji w większości listów pojawia się w zamian 
charakterystyczny zwrot: „a więcej to Bogu tylko wiadomo”93. Trudno 
więc wyobrazić sobie, że zdecydowałyby się upublicznić taką informację 
(lub ją potwierdzić) w gronie krewnych, przyjaciół i sąsiadów.

Na wsi główną przyczyną rozwodów były różne przejawy tzw. chuli-
gaństwa małżeńskiego, czyli bicie i maltretowanie żony oraz przepijanie 
zarobków. 

W tych przypadkach z pozwem występowała zwykle żona: 

Mąż okazał się alkoholikiem. Znikał z domu na kilka dni i odnajdywano 
go w izbie wytrzeźwień. Z braku pieniędzy na wódkę zostawił swą ksią-
żeczkę wojskową, za co skazano go na miesiąc aresztu… Gdy urodziłam 
dziecko, ciągle urządzał mi awantury, że jestem jak świnia, która rodzi 
bachory, a on nie jest w stanie ich wyżywić. Chcę od niego odejść94. 

Gdy pojawia się zdrada (miłość i fascynacja seksualna), to stroną inicju-
jącą jest zwykle małżonek, a za przyczynę podaje „poderwany autorytet”:

Żona moja od kilku lat utrzymuje stosunki z Walentym K. Gdy prze-
bywałem na ćwiczeniach, zapraszała do domu w celach wiadomych 
Czesława K. Przyjmuje ona facetów i podrywa mój autorytet wśród 
szeregowych milicjantów95.

Badacze zorganizowali podczas swoich badań terenowych spotkanie 
z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich i Ligi Kobiet w tajemniczej miej-
scowości B. i oddali im anonimową ankietę w formie 3 pytań:

1. Czy rozwiodłabym się, przeżywając w małżeństwie piekło, a jeśli 
nie, to dlaczego?

93 „…o opamiętanie się Mojego Zięcia co poślubił moją curke a żyje z nią [w] nie zgodzie 
a więcej to Bogu tylko wiadomo”, zob. B. Gapiński, Sacrum i codzienność…, dz. cyt., s. 125.

94 B. Tryfan, J. Grabowicz, Wzrost rozwodów a kryzys małżeństwa, dz. cyt., s. 83.
95 Tamże.
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2. Czy potępiłabym dwoje ludzi żyjących ze sobą, którzy z ważnych 
przyczyn nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego?

I wreszcie:
3. Co zrobiłabym (będąc mężatką), gdybym spotkała w życiu wiel-

ką miłość? 

Odpowiedzi potwierdzały ich tezę o ekonomicznych więzach:

Dobrze to mówić o rozwodzie temu, co ma środki utrzymania. Jak 
bym zarobiła miesięcznie 1500 zł i mąż by mnie nie kochał, to pies mu 
mordę lizał. A gdy jest wspólny zagon i wspólna krowa, gdy wzięłam 
na swoje nazwisko 22 tysiące zł pożyczki na dom, to jakże ja z tego 
wspólnego domu mam iść, choćby chłop był i najgorszy? Jakże mam iść? 

Pojawiał się także ważny wątek deprecjonującej roli rozwodu:

Co by o mnie ludzie powiedzieli, jakbym się z mężem rozeszła? 
Nikt by mi nawet ręki nie podał, a niektóry to by i w oczy plunął96. 

Nie bez znaczenia było to, że jeżeli do rozwodu jednak dochodziło, to zda-
niem Jana Góreckiego „zupełność i trwałość rozkładu” była orzekana częściej 
w sprawach spornych. Niemal wszystkie rozwodowe sprawy sporne (z ko-
niecznością orzeczenia winy) nie budziły wątpliwości sędziów, jeżeli chodzi 
o tzw. „stopień rozkładu pożycia”. W procesie oceny kluczowa bowiem 
okazywała się „atmosfera sporu”, która dawała „naoczny” wgląd w relacje 
małżeńskie. Atmosfera ta najpełniej zdaniem sądów mogła zaświadczyć 
o „frustracji i krzywdzie wyrządzonej rozbiciem małżeństwa, braku uczuć 
pomiędzy małżonkami, lęku, odrazie, chęci poniżenia przeciwnika, nade 
wszystko o nienawiści”97. Nie budziły więc wątpliwości sędziów sprawy 
dotyczące małżonków, których separacja trwała kilkadziesiąt lat bądź mał-
żonków, którzy nienawidzili się i szczerze okazywali to na sali sądowej. 
Sprawy sporne, ale również część spraw zgodnych, podczas których mał-
żonków ponosiły nerwy, zamieniały sądy w teatr nienawiści. Zresztą jeżeli 

96 Tamże, s. 91.
97 Górecki obserwował 153 procesy, spośród których 128 zakończyło się rozwodem, co 

daje zdecydowanie wyższą średnią zasądzania rozwodów, niż to pokazują dane ogól-
nopolskie. J. Górecki, Rozwód. Analiza socjologiczno-prawna, Warszawa 1965, s. 104.
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adwokatom nie udało się nakłonić stron do procesu zgodnego, nie było 
sensu łagodzić emocjonalnych wystąpień, ponieważ mocne słowa (np. 

„bałam się go, to skończony drań, nienawidzę go i żyć z nim nie będę”98) 
świadczyły bardziej przekonująco o rozpadzie małżeństwa. Wśród spraw, 
które nie budziły najmniejszych wątpliwości, były te, w których pojawiały 
się dowody kryminalne lub dowody ograniczenia poczytalności. Wskazane 
było dostarczyć do sądu zaświadczenie o karalności, leczeniu odwykowym, 
pobycie w więzieniu, zakładzie psychiatrycznym etc.99 

W wypadku niespornych spraw rozwodowych szanse malały. Kulturalni 
ludzie zawsze mogli się w końcu jakoś dogadać dla dobra dziecka. Oczywiście 
trudno rozstrzygnąć, czy decyzje sądów, które za rozbite małżeństwo uznawa-
ły bez wątpliwości związki osób kojarzonych z przestrzeniami patologii spo-
łecznych, mogły mieć realne konsekwencje w postaci wyobrażeń społecznych.

Podsumowaniem konsekwencji takiej interpretacji prawnej może być 
scena z jednego z wymienionych wyżej filmów – Rozwód po polsku, w któ-
rym kelnerka obsługująca sądowy barek, komentując sprawę rozwodową 
miejscowego działacza partyjnego, wypala: „Ale żeby TAKI tu trafił?”. 

Tutaj zapewne należy szukać jeszcze jednego kontekstu, który decydo-
wał o barwach, w jakich malowano rozwód. Miejsce odbywania „rytuału 
rozejścia”, czyli budynek sądu, kojarzył się przede wszystkim ze sprawami 
karnymi i konfliktami o miedzę etc. Było to miejsce naznaczone krymina-
łem i przestępstwem.

Nadużywanie rozwodów miało być przyczyną wzrostu ich liczby, stąd 
też pojawił się pomysł tworzenia poradni małżeńskich i organizowania 
obowiązkowych posiedzeń pojednawczych wprowadzony w połowie lat sie-
demdziesiątych jako jeden z najlepszych sposobów na poprawienie statystyk, 
a więc i uzdrowienia społeczeństwa. Próbowano także na wzór rumuński 
podnosić ceny za rozwody z 1200–2000 do nawet 2000–10 000 za sprawę. 

4.4. Publiczna psychoterapia. O humanizacji rozwodu

Rozwód to w dyskursie publicznym przede wszystkim „piekło kobiet”. Opi-
nia o rozwodzie jako tragedii kobiet, poparta zresztą danymi statystycz-
nymi o przeważającej winie mężczyzn (z pewnymi wyjątkami), cieszyła 

98 Tamże, s. 118.
99 Tamże, s. 108–109.
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4.4. Publiczna psychoterapia. O humanizacji rozwodu

się ogromną popularnością wśród publicystów. Kobieta jest najczęściej 
porzuconą partnerką, cytując Edwarda Rosseta, osobą trzecią „skazaną 
na samotne przejście przez resztę złamanego życia”100.

 Cierpienie kobiet miało więc dwojaki wymiar. Po pierwsze, ze wzglę-
du na krzywdę, jakiej kobieta doświadczyła od mężczyzny (o czym mó-
wiono otwarcie), po drugie, z powodu krzywdy, jakiej doświadczała od 
otoczenia jako rozwódka, co pojawia się początkowo na marginesie 
rozważań o rozwodach (w kontekście wsi i małych miast), a było coraz 
bardziej otwarcie dyskutowane w latach siedemdziesiątych. Co ciekawe, 
w debacie tej nastąpił interesujący zwrot, a narracja stawała się bardziej 
zniuansowana i skupiona na subiektywnym doświadczeniu uczestników 
dramatu. 

Nagłośnienie sytuacji kobiet rozwiedzionych było pochodną debat 
zainicjowanych przez czasopisma kobiece w 1974 roku. Z dużym praw-
dopodobieństwem miały one być elementem sterowanej dyskusji wokół 
zmiany prawa rodzinnego w 1975 roku. Rozwód nie stał się co prawda ni 
z tego, ni z owego czołowym tematem prasowym, jednak proste pytanie 

„Jak czujesz się po rozwodzie?” wywołało lawinę listów od czytelników 
i czytelniczek „Kobiety i Życia”, do pewnego stopnia oddziałując na zmianę 
języka debaty o rozwodzie, „demokratyzując go” i „uczłowieczając”. Za 
rozwodem zaczynają stać zwyczajni mężczyźni i kobiety. 

Czy opowieści te, bardzo emocjonalne, częściej tragiczne niż zakoń-
czone happy endem, były autentyczne, czy może (współ)produkowane 
przez redakcję, nie ma w tym miejscu większego znaczenia. Jak podkreś-
la znawczyni powojennej prasy kobiecej Katarzyna Stańczak-Wiślicz, 
redakcje sztandarowych pism kobiecych w pełni świadomie, niemal 
programowo wykorzystywały nowelki dydaktyczne oraz różne formy 

„opowieści z życia”, w tym najczęściej przywoływane listy do redakcji. 
Celowała w tym „Przyjaciółka”, która w opinii niektórych złośliwych 
krytyków mimo oficjalnej linii zgodnej z polityką społeczno-politycz-
ną władz prezentowała wizję świata bliską „brukowym pismom katolic-
kim” z dwudziestolecia międzywojennego. Celowała w odbiorcę masowe-
go, tzw. prostego, niewykształconego człowieka, była więc zachowawcza 
obyczajowo i często odwoływała się do autorytetu wiedzy potocznej. 
Służyły temu najlepiej narracje zwane „obrazkami z życia”, zamknięte 

100 E. Rossett, Rozwody, dz. cyt., s. 68–69.
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w rubryce „Radości i smutki”, których założeniem był prosty komunikat 
i walory literackie101.

Prasa kobieca w PRL, publikując je, kontynuowała przedwojenne tra-
dycje mówienia w ten sposób o wydarzeniach i zjawiskach nie do końca 
zinterpretowanych i przyswojonych. W takich wypadkach skuteczniejszy od 
argumentów rozumowych okazywał się odwołujący się do uczuć i emocji ję-
zyk obrazków z życia. Obrazki takie przybliżały jednostkowe doświadczenie 
człowieka jako normalne, jednocześnie włączając je w doświadczenie zbio-
rowości i proponując, czy raczej narzucając, interpretację danego zjawiska. 

Tak jak one mówiły o doświadczeniach i problemach zwykłych kobiet, 
pomagały podejmować decyzje, dawały wsparcie i pociechę. Często 
czerpały tematykę z licznie napływających do redakcji listów. Wów-
czas to, tak jak przedwojenne opowiastki i obrazki dydaktyczne, zmie-
niały doświadczenie autora korespondencji w prawdę typologiczną 
opowieści. Obrazki z życia i listy do redakcji miały być w deklaracjach 

„Przyjaciółki” „swoistym dokumentem epoki”, „pomostem” między 
pismem a czytelniczkami, „busolą ukazującą zainteresowania, bo-
lączki i osiągnięcia najszerszych mas kobiecych w Polsce”102. 

Nie wykraczały jednak poza to, co było dozwolone, czyli to, co poruszano 
jednocześnie w tekstach publicystycznych. 

Podobne narracje zwierzeniowe z serii „opowiem ci moją historię” za-
mieszczały w różnej formie inne czasopisma: „Kobieta i Życie”, „Nowa 
Wieś”, „Gospodyni”, a nawet „Zwierciadło”, które uchodziło za czasopismo 
dla wykształconych czytelniczek. Do celów dydaktycznych wykorzystywano 
historie – pamiętniki i zwierzenia – nadsyłane do redakcji w odpowiedzi na 
liczne konkursy i ankiety103. Nie muszą one naśladować „poufnego wyznania” 
w pierwszej osobie, ponieważ one tym wyznaniem są. Lub są bardzo dobrze 
na takowe stylizowane. Nie operują zwykle racjonalnymi ocenami, nie przy-
wołują argumentów, odwołują się do emocji, czemu sprzyja aura konfesji104.

101 K. Stańczak-Wiślicz, Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w popularnej 
prasie kobiecej XX wieku, Warszawa 2010, s. 168–169.

102 Tamże, s. 170.
103 Tamże, s. 179.
104 Tamże, s. 40; zob. także D. Czubala, Współczesne legendy miejskie, Katowice 1993; 

tegoż, Opowieści z życia: z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 677.
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4.4. Publiczna psychoterapia. O humanizacji rozwodu

Pomysłodawcy ankiety „Kobiety i Życia”, o której będzie tu mowa, 
a która została otwarta wczesną wiosną 1974 roku, zgodnie z tradycją tego 
typu konkursów zachęcali do odpowiedzi na konkretne pytania oraz 
obiecywali dla wybranych autorów nagrody w postaci 10 bonów oszczęd-
nościowych PKO, każdy o wartości 1000 zł105. Redakcja odwoływała się 
do aktualnej dyskusji o rozprawach zwanych pojednawczymi. 

W 1972 r. – na blisko 68 tys. spraw rozpoznanych przez sądy po-
wiatowe, orzeczono rozwody prawie w 40 tys. przypadków. Czy te 
liczby są odpowiedzią na zarzut wysuwany pod adresem sądów? 
Z badań socjologów, z wyliczeń GUS-u wiemy, ile par się rozwodzi 
i dlaczego. A dalej jest wielka niewiadoma. Nikt nie pyta bohate-
rów rozwodowego spektaklu, czy udźwignęli rolę do końca. Czy są 
z niej zadowoleni? […] Chcemy […] wypełnić istniejącą lukę, spytać 
o zdanie samych zainteresowanych. Chcemy przekazać wasze do-
świadczenia potencjalnym kandydatom do rozwodu106.

Szczególnie istotny wydaje się zwrot bezpośrednio do osób rozwie-
dzionych poproszonych o refleksję na temat następujących problemów, 
w których wyraźnie pobrzmiewa echo wspomnianej prawniczej debaty 
o rozwodowych posiedzeniach pojednawczych i postawie sędziów zbyt 
pochopnie udzielających rozwodów:

Gdyby to było dziś:
1. Czy rozwiodłabyś się powtórnie, znając, jak teraz, skutki roz-

bicia rodziny? Gdybyś przed rozwodem wiedziała, co wydarzy 
się później, i stanęła powtórnie przed ówczesnym – być albo nie 
być – jaka byłaby decyzja? Taka sama jak wtedy? Jeśli nie – to 
dlaczego? Jakie późniejsze niespodzianki uważasz za decydują-
ce dla zmiany poglądu na temat celowości waszego rozwodu? 

2. Czy nadal uważasz, że rozwód jest właściwą receptą na rozwią-
zanie małżeńskich problemów? Czy i kogo (poza sobą i byłym 
mężem) obarczasz współodpowiedzialnością za rozbicie rodziny? 
Może zbyt tolerancyjne przepisy? Sędziego, który nie potrafił lub 

105 Krystyna Chrupek wykorzystała materiały zgromadzone w wyniku ankiety w książ-
ce, zob. tejże, Życie po rozwodzie, Warszawa 1976.

106 Życie po rozwodzie, „Kobieta i Życie”, 17.03.1974, nr 11, s. 4.
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nie próbował doprowadzić was do zgody? Czy łatwo u nas dostać 
rozwód? Komu bardziej zależało na rozwiązaniu małżeństwa? 
Tobie czy jemu? 

3. Czy rozwodziłaś się z kimś dla kogoś? A więc czy przyczyną 
rozwodu było nieudane małżeństwo czy perspektywa nowego 
związku z nowym partnerem? Czy spełniły się oczekiwania, jakie 
z nim wiązałaś ? Czy było warto?107 

Potrzeba podzielenia się swoim życiowym doświadczeniem okazała się 
w wypadku rozwiedzionych bardzo duża. Zresztą ich nadreprezentacja 
podobnie jak nadreprezentacja osób samotnych była cechą charakte-
rystyczną wyników wielu powojennych konkursów pamiętnikarskich. 
Większość listów, które nadeszły w odpowiedzi na ankietę, lub raczej – 
listów cytowanych przez redakcję, wpisywało się w opowieść o skrajnej 
samotności i tragedii życia po rozwodzie, nie zaś o wyzwoleniu z trudnej 
sytuacji, spowodowanej alkoholizmem czy przemocą. 

Typowym przykładem może być list pielęgniarki, która pisała: 

Teraz, po pięciu latach od rozwodu stwierdzam, że była to moja 
największa klęska życiowa. Jestem samotna, przeraźliwie samotna. 
To nieprawda, że kobieta po rozwodzie jest wolna, że ma duże 
możliwości prowadzenia ciekawego, swobodnego życia. Jeżeli chce 
się dzieciom zastąpić i ojca, i matkę, to po pracy leci się biegiem 
do domu, gotuje, pierze, szyje, pomaga odrabiać lekcje, rozmawia 
z dziećmi. Gdzie tu miejsce na kontakty towarzyskie i możliwości 
ułożenia życia od nowa? A te koszmarne, samotne noce. Nie oszu-
kujmy się. Jeżeli kobieta w moim wieku zostaje nagle bez mężczyzny, 
to wcześniej czy później jej organizm musi na tę pustkę reagować…

Kiedy przeczytałam Wasze przewrotne zdanie „gdyby to było 
dziś”, rozpłakałam się jak głupia. Już dawno nosiłam je „w sobie”. 
[…] Ja mam obecnie 40 lat, dwoje dzieci i żadnej perspektywy uło-
żenia sobie życia osobistego. Z przerażeniem myślę, co będzie, gdy 
dzieci opuszczą mój dom. Gdybym mogła wszystko cofnąć… Gdyby 
w tamtym momencie znalazł się ktoś, kto by wytłumaczył bezsens 
mojego postępowania108. 

107 Tamże.
108 List czytelniczki z Poznania, „Kobieta i Życie”, 21.04.1974, nr 16, s. 17.
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Szczególnie ostatnie zdanie wydaje się pisane wprost na zlecenie re-
dakcji. Ktoś powinien wytłumaczyć, zachęcić do namysłu109. Tym kimś – 
domyślamy się – powinien być światły i „aktywny” urzędnik państwowy, 
tutaj – sędzia. W podobnym duchu wypowiadał się także jeden z zaledwie 
kilku cytowanych na łamach pisma mężczyzn:

Ogromnie żałuję, że to się wszystko stało, ale jest już za późno. 
W sądzie, podczas rozwodu, był taki moment, że jedno ciepłe zdanie 
byłoby mnie zawróciło z tej drogi. Ale nikt go nie wypowiedział. 
Żona, która przecież nie chciała się rozwodzić, byłaby z pewno-
ścią ustąpiła. Nie wiem, dlaczego nie robi się zupełnie nic, żeby 
uratować takie rozlatujące się stadła110. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nawet najbardziej empa-
tycznie nastawieni wobec osób doświadczających konfliktów małżeńskich 
uważali, że rozwodu można bardzo często uniknąć i należy się o to postarać. 
O to też apelowali dziennikarze i publicyści. Krystyna Chrupek, która po-
dejmowała ten temat w kilku książkach z lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych, pisywała na ten temat w „Kobiecie i Życiu” i była odpowiedzialna za 
wspomnianą wyżej ankietę, bardzo krytycznie wypowiadała się o ukrywaniu 
prawdziwych przyczyn rozwodu „pod przykrywką »niezgodności charakte-
rów«”111. Był to jej zdaniem bardzo typowy dla skłóconych polskich małżonków 
sposób na zapobieżenie wywlekaniu brudów i wciągania w sprawę świadków. 
Chrupek widziała w tym nie tylko świadome łamanie przepisów i oszukiwa-
nie sądu, ale przede wszystkim – uniemożliwienie sądowi przeprowadzenia 
„wiwisekcji” związku, a następnie – procesu pojednawczego, który mógłby 
zapobiec rozpadowi. Pewne związki niosły oczywiście ryzyko konfliktu. Jej 

109 Podobna narracja o retoryce apelu: „W pewnych drastycznych sytuacjach rozwód 
jest jedynym wyjściem, ale stanowczo za mało robi się w kierunku pojednania na 
tzw. rozprawach pojednawczych. Jeśli jedna strona broni całości rodziny (zwłaszcza 
gdy są dzieci), sędzia powinien wyczerpać wszystkie możliwości, starać się przekonać 
oponenta, że sam dobrowolnie zobowiązał się do wspólnego życia, do wychowania 
dzieci. Znamienna była dla mnie wypowiedź męża na parę miesięcy przed rozwo-
dem: »Jak sąd zdecyduje – tak będzie«. No i sąd zdecydował… W kręgu naszych 
znajomych spotkałam tylko jedną osobę, która nie pochwalała naszego wzajemnego 
zacietrzewienia. Gdybym jej słuchała…”, „Kobieta i Życie”, 26.05.1974, nr 5, s. 5.

110 List Kazimierza, 42 lata, „Kobieta i Życie”, 2.06.1974, nr 22, s. 11
111 K. Chrupek, Nazajutrz po miłości, Warszawa 1984, s. 17–18.
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rozwodowe reportaże były zestawem przykładów małżeństw „ryzykownych”, 
które ostatecznie zaowocowały rozwodem. Ich „grzechem pierworodnym” 
było niedopasowanie, które można by określić klasowym (inteligentka i ro-
botnik), koncentracja na typowej dla lat siedemdziesiątych konsumpcji czy 
np. zachwianie ról społecznych w wypadku związku ambitnej pracującej 
matki z pozbawionym ambicji mężczyzną nadmiernie skupionym na córce. 
Zestawienie to powinniśmy odczytywać nie w kategoriach wiarygodnego 
zestawienia realnie istniejących przyczyn rozwodów w Polsce tego czasu, ale 
raczej ukrytej krytyki dokonującej się transformacji społecznej, i tej oficjalnie 
promowanej (związki międzyśrodowiskowe czy międzyklasowe, wzrost stan-
dardu życia lat siedemdziesiątych), i tej będącej skutkiem emancypacji kobiet. 

Niezależnie od jasnego „politycznego” przesłania publikowanych 
w prasie listów ich raczej niezamierzonym efektem, podobnie jak licznych 
reportaży publikowanych w formie książkowej, mogło być ocieplenie wi-
zerunku rozwodzących się par i pokazanie subiektywnego doświadczenia 
kobiet, ujawniającego ciężar życia ze stygmatem rozwódki. 

W listach mężczyzn nie pojawia się w ogóle wątek wykluczenia spo-
łecznego i lęku przed złą opinią, które w świetle listów oraz tekstów 
publicystycznych towarzyszących ankiecie są trudnymi doświadczeniami 
kobiet z małych miejscowości:

Wyjechałam z mojej miejscowości. Podjęłam pracę, mąż wyjechał 
również, ale w innym kierunku. Nie pisaliśmy do siebie. To był koniec, 
ale jeszcze nie rozwód. Nie chciałam tego, nie widziałam potrzeby. Za 
mąż postanowiłam już nigdy nie wychodzić. Pracowałam, regularnie 
odwiedzałam synka, bo okrutnie mi było go brak. Między ludźmi 
czułam się trochę jak trędowata. Ludzie tu z przesądami, a kobieta 
bez męża jest podejrzana. Byłam młoda, niebrzydka, ale bałam się 
okropnie tzw. złej opinii. I tak żyłam. Stracone, jałowe 6 lat112.

Gdybym teraz stanęła wobec tego dylematu – w żadnym przypadku 
nie rozdzielałabym mojej rodziny. Powód najważniejszy – to dziec-
ko. Powód drugi – niewygasłe jeszcze uczucia do męża. Nie ma co 
ukrywać, ale pozycja w społeczeństwie kobiety rozwiedzionej jest 
znacznie gorsza niż innych. Rozwódce niechętnie daje się kierowni-
cze stanowisko, niezbyt często awansuje i nagradza. Rozwiedzionej, 

112 List A.B. (Poznańskie), „Kobieta i Życie”, 5.05.1974, nr 18, s. 13.
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prezentującej się nie najgorzej – prawie każdy mężczyzna czyni tzw. 
propozycje, ba – poczytuje sobie to za męski obowiązek113. 

Status społeczny kobiet rozwiedzionych w odróżnieniu od mężczyzn 
był nie do końca jasny. Uważano je za – jak określiła to jedna z kobiet, która 
odpowiedziała na ankietę Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych – osoby „pozagatunkowe”114. Z jednej strony 
była im przypisywana – tak przez mężczyzn, jak i kobiety – skłonność do 
łatwego nawiązywania kontaktów z mężczyznami. Z drugiej – wyobra-
żenie nieporadnej, porzuconej (zapewne) kobiety miało być przyczyną 
nieoczekiwanych awansów potencjalnych „opiekunów”. Nie pasowała do 
w miarę stabilnego i dającego poczucie bezpieczeństwa świata par mał-
żeńskich. W rezultacie kobieta stawała się zagrożeniem stabilnej sytuacji 
matrymonialnej w jej najbliższym środowisku lokalnym: 

Życie po rozwodzie nie było łatwe. Szczególnie w pierwszych mie-
siącach. Długi czas nie mogłam pogodzić się z myślą, że to on, a nie 
ja, zerwał te żałosne więzy. Było mi tym trudniej, że niemal od razu 
miałam okazję przekonać się, co znaczy życie samotnej kobiety. Ze 
zrozumiałych względów nastąpiły przetasowania w układach towa-
rzyskich. Natomiast z niezrozumiałych odsunęła się ode mnie także 
moja rodzina. A mężczyźni? Dopiero wtedy ja, kobieta trzydziesto-
letnia, słyszałam, że w tym kilkudziesięciotysięcznym mieście ja 
jedna jestem godna zainteresowania i miłości z ich strony. Miłość – 
to miał być opuszczony przez męża tapczan. Propozycje te obrażały 
mnie. Więc kolejnym „zakochanym” odpowiadałam, że co prawda 
tapczan jest wolny, ale ja bardzo nie lubię „usług narzucanych”115. 

W skrajnych przypadkach, o charakterze kryminalnym, mogło do-
chodzić nie tylko do otwartego napiętnowania rozwiedzionej, ale nawet 
stosowania siły116. 

113 List Iny, 36 lat, wykształcenie średnie, „Kobieta i Życie”, 26.05.1974, nr 21, s. 5.
114 Odpowiedź na ankietę: kobieta, wykształcenie średnie, rok uzyskania rozwodu 

1979, [w:] D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, 
samotni ojcowie: o rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa 1986, s. 95.

115 Optymistka, „Kobieta i Życie”, 12.05.1974, nr 19, s. 5.
116 Mieszkanka Hajnówki miała złożyć skargę do sądu, że jest „we wsi szykanowana. 

Sąsiadki nie dają jej przejść spokojnie, zaczepiają na drodze, ubliżają najgorszymi 
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Najczęściej kobiety skarżyły się w pamiętnikach i listach, że odwróciła 
się od nich najbliższa rodzina i przyjaciele, którzy postrzegali je w kate-
goriach osób nadmiernie samodzielnych (lub wręcz wykolejonych) albo 
odwrotnie – przegranych i nieudaczników. Z drugiej strony to właśnie 
rodzina najczęściej gwarantowała pomoc matkom117, które w znakomitej 
większości opiekowały się dziećmi z rozwiązanego związku. Autorka jed-
nego z pamiętników konkursowych pisała o swojej rozwiedzionej siostrze:

Bożenę uważam za niemądrą. Ona nie zdaje sobie sprawy albo nie 
przyznaje się do tego, że w jakimś sensie przegrała swoje życie. Mimo 
to podziwiam ją. Ja na jej miejscu załamałabym się od razu […]. Bo-
żena na przykład mówi, że zadowolenie daje jej głównie to, że jest 
samodzielna. Ale to się tylko tak łatwo mówi. Przede wszystkim 
Bożenie pomaga nasza matka. Matka zajmuje się jej chłopcami, 
gdy Bożena pracuje, matka dokłada swoją emeryturę do jej zarobków 
i ze względu na dzieci Bożeny matka nie wyszła po raz drugi za mąż118.

Inne ważne wątki to przede wszystkim tragedia dziecka, chociaż nie 
było to już dziecko z przytułku, które współtworzyło obraz „rozbitej ro-
dziny” w dobie „kryminalizacji rozwodu”:

No i przede wszystkim dziecko. Najpierw małe, na niedzielnych spa-
cerach patrzy „tak jakoś” na inne dzieci, które wyprawiają harce ze 
swoim tatą – taakim silnym! Potem, kiedy jest trochę starsze, już wie, 
że są rozwody, że z tatą jest inna pani, a na mamę spogląda długo jeden 
pan, który nas odwiedza. Dzieci są znakomitymi obserwatorami. Kiedy 

wyrazami, a ostatnio pobiły ją za to tylko, że nie żyje z mężem i zamierza wnieść 
sprawę rozwodową”, cyt. za: B. Tryfan, J. Grabowicz, Wzrost rozwodów a kryzys 
małżeństwa na wsi, dz. cyt., s. 89.

117 Zob. np. Pamiętnik „Ośmiornica”, [w:] Jaka jesteś rodzino?, wybór i oprac. M. Pa-
rzyńska, I. Tarłowska, Warszawa 1965, s. 346. „Mam matkę, która mi pomaga, jak 
może, jeżeli nie choruje. Żeby mi nie być ciężarem, bierze do klejenia torebki. Ale 
zazwyczaj kleję te torebki sama po powrocie z pracy, bo jej przeszkadza drżenie 
rąk i łatwiej jej coś przeprać, uszyć lub zająć się dzieckiem, niż kleić. W rezultacie 
spędzam na siedząco 18 godzin (8+10) dziennie. Lepsze to niż perspektywa po-
nownego małżeństwa, ponownych rozczarowań i krzywd”.

118 „Barbara Marcinowska” [bibliotekarka, wykształcenie średnie, lat 27; mąż inżynier], 
[w:] Jaka jesteś rodzino?, dz. cyt., s. 13–14. 
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w naszej rodzinie padło słowo „rozwód” – dziecko dostało szoku. O ta-
kiej reakcji nie pomyślałam, nie przypuszczałam. Ojciec dziecka chyba 
też. To było najstraszniejsze w moim życiu. Ten krzyk malca chyba 
do końca życia będzie brzmieć w moich uszach. Nigdy! Przenigdy nie 
zgodziłabym się na to, aby moje dziecko miało raz jeszcze to przeżyć119. 

„Kobieta i Życie” chętnie cytowała wypowiedzi dzieci, tutaj – kilkuna-
stoletniej dziewczynki, która pisała:

Apeluję do wszystkich małżeństw! Jeżeli już stwierdzicie na po-
czątku, że jesteście niedobrani, to rozwódźcie się, nie czekajcie, aż 
dzieci będą duże, takie jak ja. Czy wy wiecie, jak one cierpią? Tato, 
myślę, że gdybyś był lepszy niż przedtem, mama na pewno przyję-
łaby Ciebie z powrotem, bo dla mnie wiele by zrobiła. Wtedy oboje 
musielibyście się poprawić120. 

Rozwody były w polskim kontekście nierozerwalnie związane z pro-
blemami mieszkaniowymi. Szczególnie charakterystyczne dla polskiej 
sytuacji ekonomicznej wydają się dwa poniższe fragmenty listów, które 
są zwierciadłem warunków w budownictwie mieszkaniowym:

Już trzy lata minęły od rozwodu. I może mi nie uwierzycie, ale od 
trzech lat śpię w zaryglowanej kuchni, a pod poduszką trzymam 
ostre narzędzie. To do obrony przed byłym mężem, który w straszny 
sposób mści się na mnie za to, że wystąpiłam o rozwód. Bije, wy-
myśla, przeklina, niszczy moje rzeczy. Ale robi to w tak perfidny 
sposób, że nie mam żadnych dowodów. Wystąpiłam o eksmisję, 
ale przegrałam właśnie z braku dowodów. A na rozkwaterowanie 
były mąż nie wyraża zgody. Co mam robić? Pół roku temu miałam 
zawał serca. A mam dopiero 35 lat121.

Rozwód otrzymałam w 1971 roku, ale nadal musiałam mieszkać wspól-
nie z mężem i dziećmi w jednym pokoju, a teściowie w kuchni122. 

119 List Iny, 36 lat, wykształcenie średnie, dz. cyt.
120 List Ani, „Kobieta i Życie”, 9.06.1974, nr 23, s. 17.
121 K. Chrupek, Mieszkania po rozwodzie…, „Kobieta i Życie” 1971, nr 20, s. 11. 
122 List Teresy (3 lata po rozwodzie), „Kobieta i Życie”, 21.04.1974, nr 28, s. 13.
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Tragiczne opowieści kobiet rozwiedzionych „po polsku” stały się lubia-
nym tematem publicystyki, także na temat problemów mieszkaniowych. 
Sytuacja wydawała się wówczas w zasadzie nie do rozwiązania. Skąd 
wziąć rocznie 40 tys. mieszkań dla rozwiedzionych – pytano retorycznie – 
to nieuczciwe, inni też czekają. Odpowiedzialność zrzucano na milicję, 
prokuraturę, komitety blokowe, komisje pojednawcze, wreszcie zakłady 
pracy123. Ogromną rolę mieszkania jako niemal odrębnego aktora mał-
żeńskiego dramatu rozwodowego potwierdzają także badania dotyczące 
rozwiedzionych kobiet przeprowadzone u progu lat osiemdziesiątych 
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych124. Mieszkanie odgrywało także 
ważną rolę negatywnego bohatera rozwodu jako jedna z jego ważnych 
przyczyn, i to tak w opinii ekspertów, jak pamiętnikarzy:

Druga poważna przyczyna [rozwodu] – diagnozowała rozpad swojego 
związku pamiętnikarka – leży w warunkach, w jakich startowaliśmy 
do wspólnego życia. Złe warunki mieszkaniowe nie rokowały naszemu 
małżeństwu pomyślnego rozwoju, ale wtedy nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, wierząc w szczęśliwą przyszłość. Młodzi małżonkowie 
powinni mieć od razu samodzielne mieszkanie, aby od pierwszego dnia 
wspólnie mogli kształtować swoje charaktery, poznawać się wzajemnie, 
wolni od trosk o własny kąt. Zbyt długie oczekiwanie na mieszkanie 
może zatruć miłość… Najlepiej byłoby, gdyby młode małżeństwa po 
podpisaniu aktu ślubnego otrzymywały klucz do M-3125. 

Wydźwięk ankiety „Kobiety i Życia” – w odróżnieniu zresztą od prze-
kazu wielu pamiętników – był jednoznaczny, a dobór listów „zgodny 

123 O ile takie sytuacje są uchwytne źródłowo, o tyle ogromnym utrudnieniem dla ba-
dania rozwodów w Polsce jest problem wiarygodności statystyk i przyczyn, dla któ-
rych ludzie decydowali się na rozwody, a których nie znajdziemy w większości 
źródeł: są to rozwody dla zachowania mieszkania, wyjazdu za granicą etc., które 
są kolejną wskazówką obszarów, gdzie dokonywało się swoiste przystosowanie 
społeczeństwa do warunków, jakie stwarzał system, zob. D. Jarosz, Mieszkanie się 
należy…: studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010.

124 Zob.: D. Graniewska, K. Krupa, B. Balcerzak-Paradowska, Samotne matki, samotni 
ojcowie: o rodzinach niepełnych w Polsce, dz. cyt.

125 Pamiętnik „Rozwód jest jedynym naszym osiągnięciem”, [w:] Moje małżeństwo 
i rodzina, wybór i oprac. A. Dodziuk-Lityńska, J. Radziejowski, pod kierunkiem 
A. Musiałowej, Warszawa 1974, s. 42.
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z oczekiwaniami”. Pomimo wielu zadowolonych rozwiedzionych czytel-
niczek większość na pytanie, czy żałujesz swojej decyzji, odpowiada: tak, 
żałuję. Jest mi źle126. Sterowany przekaz nie jest tutaj jednak najważniejszy. 
Najistotniejsze jest wyjście z cienia osób rozwiedzionych. Podobny wymiar 
kulturowy ma przywołany na początku rozdziału film, który dodatkowo 
pokazuje w szczegółach ludzki, chociaż tragiczny wymiar sądowego ry-
tuału rozwodowego.

Pomimo czarnych barw, w jakich zwykle malowano sceny rozwodowe, 
już w pamiętnikach z lat sześćdziesiątych wyczytać można było pewne 
symptomy zmiany. Przede wszystkim w niektórych narracjach mocno 
akcentowane są „przykre doświadczenia rozwodowe” jako przynależne 
do „dawnych czasów”:

W  czasie okupacji przypadkiem spotkaliśmy się  z  Piotrem  – 
moją pierwszą młodzieńczą miłością. On wówczas rozstał się z żoną 
i przeprowadzał rozwód (rozwód ma z winy żony). Mimo sprzeciwu 
całej mojej rodziny – w moim środowisku i w owych czasach [pod-
kreślenie – B.K.-K]127 wyjście za mąż za rozwodnika było faktem 
trudnym do strawienia – po dwóch latach pobraliśmy się. Córeczka 
jego została przy matce. Był rok 1943128 . 

W Warszawie roku 1975, gdy w prasie kobiecej i kinie śledzić można 
było losy „autentycznych” i „przeciętnych” skonfliktowanych małżonków, 

126 Krystyna Chrupek obliczyła, że na 500 listów, które nadeszły w odpowiedzi na an-
kietę, autorki 200 wprost deklarowały, że żałują decyzji o rozwodzie, zob. K. Chru-
pek, Życie po rozwodzie, dz. cyt., s. 80. 

127 „W owych czasach” jest pojęciem stosowanym bardzo często przez pamiętnika-
rzy w kontekście tak rozwodu, jak samotnego macierzyństwa, dla zaznaczenia 
transformacji obyczajowej, której w ich subiektywnym odczuciu są świadkami. 
Co ciekawe jednak, sformułowanie to pojawia się częściej w kontekście „tragedii 
niedokonanej”, np. „[…] stwierdziłam z przerażeniem, że jestem w ciąży. Proszę 
się nie dziwić, że piszę »z przerażeniem«, gdyż w tamtych czasach [podkreślenie – 
B.K.-K] »panieńskie« dziecko było jeszcze wciąż hańbą, a przy tym moja sytuacja 
była wyjątkowa. Byłam bowiem nauczycielką na wsi, gdzie wszystkie oczy były 
wciąż zwrócone na mnie i wszystko miało swoją szczególną wymowę”. Autorka 
cytowanego pamiętnika wyszła za mąż kilka miesięcy później, zob.: Pamiętnik 

„Jesteśmy wciąż jednako szczęśliwi”, [w:] Moje małżeństwo i rodzina, dz. cyt., s. 14–15.
128 Pamiętnik „Magda Warszawianka” (urzędniczka, wykształcenie średnie, lat 47, 

mąż – inżynier, [w:] Jaka jesteś rodzino?, dz. cyt., s. 43.
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rozwód nie miał już siły piętnującej porównywalnej z tą sprzed 30 laty, 
niemniej jednak wciąż był postrzegany jako wydarzenie niecodzienne, 
tragiczne i niepotrzebne. Rozwód nie był wówczas, szczególnie w wypad-
ku kobiet, rytuałem otwarcia na nowe życie, ale raczej tylko zamknięcia 
rozdziału w życiu prywatnym. 

4.5. Kryzys małżeński, czyli narodowy 

Dosłownie kilka lat później, w apogeum polskiego kryzysu przełomu lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, rozwód, a więc – podkreślmy – wy-
bory ludzi zostały wprzęgnięte na poziomie kultury w procesy metafory-
zacji i weszły w skład mitu społecznego rozpadu diagnozowanego przez 
ówczesne zbuntowane elity intelektualne. Rozwód jako doświadczenie 
jednostkowe „wszedł na ekrany”, stał się częścią publicznego dyskursu, co 
mogło – przynajmniej teoretycznie – powodować społeczne oswojenie 
zjawiska, jednak symboliczny przekaz niesiony przez te bardzo wyraziste 
obrazy był jednoznacznie negatywny, chociaż nie miał moim zdaniem 
szczególnej siły tabuizacji zjawiska, ponieważ był to przekaz zbyt elitarny.

Rozwód i – szerzej – metaforę rozkładu rodziny wykorzystywać zaczęli 
twórcy kina moralnego niepokoju. Siłą rzeczy reprezentacja ta nie miała 
mocy oddziaływania kultury popularnej, ale jej echa zaczęły pojawiać się 
w produkcjach mniej ambitnych, chociaż bez wątpienia nadal niszowych. 

Największą siłę ma obraz rozwodu w Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy 
z 1979 roku, gdzie rozwód jest ukoronowaniem nagłego kryzysu w życiu 
głównego bohatera. Po nim już tylko śmierć. Siła tej reprezentacji była 
tak mocna, że stała się punktem odniesienia dla rzeczywistości. Krystyna 
Chrupek, reportażystka i dziennikarka „Kobiety i Życia”, chcąc oddać 
dramat, jaki przeżywał w sądzie jeden z jej rozmówców, pisała: „Przez 
dwa lata działo się więc w sądzie to, co Andrzej Wajda pokazał w filmie 
Bez znieczulenia w dwuminutowej sekwencji”129.

Autorką scenariusza filmu była Agnieszka Holland, dla której wątek ro-
dziny w kryzysie był ulubioną metaforą społeczno-politycznej degrengolady 
drugiej połowy lat siedemdziesiątych (np. Aktorzy prowincjonalni). Rozwód 
czasów „Solidarności” (1981) to z kolei temat dzieła młodych twórców, ab-
solwentów łódzkiej filmówki. Trzech nieznanych dziś szerzej reżyserów 

129 K. Chrupek, Nazajutrz po miłości, dz. cyt., s. 102.
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pozostawało zapewne pod wpływem filmu Wajdy, jednak w odróżnieniu od 
niego starali się pokazać optykę poszczególnych uczestników rodzinnego 
dramatu, stąd film zatytułowany On, ona, oni rozpada się na trzy nowele 
poświęcone kolejno – perspektywie żony, męża, a następnie ich spotkaniu 
w sądzie. W odróżnieniu od Protokołu czy Bez znieczulenia w filmie tym 
widz nie był bezpośrednim świadkiem rozprawy sądowej. Dramat rozgrywa 
się jednak między innymi na ponurych korytarzach i w brudnej stołówce 
sądu rejonowego, czyli w przestrzeni budzącej niemal odrazę do instytucji 
publicznej.

Bez znieczulenia Wajdy to jeden z najbardziej czarnych obrazów rozwo-
du doby PRL. Wajda wyjaśniał okoliczności powstania tego filmu w roz-
mowie z Aleksandrem Zagańczykiem:

W polskiej kinematografii, w momencie gdy zatwierdzano scena-
riusz, następował okres całkowitej wolności. Nikt nie kontrolował 
tego, co robiliśmy w trakcie realizacji filmu. Trzeba pamiętać, że 
między Wydziałem Kultury Komitetu Centralnego a ministerstwem 
kinematografii stały zespoły filmowe. I nie było tak jak w Związku 
Radzieckim, gdzie na planie siedział tak zwany „redaktor”, czyli do-
nosiciel sprawdzający zgodność tego, co powstaje na planie, z teks-
tem scenariusza. Najpierw scenariusz był długo czytany i dysku-
towany. Następnie żądano pewnych zmian, które były warunkiem 
skierowania filmu do produkcji. Natomiast kiedy zaczynały się 
zdjęcia, zaczynała się totalna wolność130. 

Wajda miał więc problemy z zatwierdzeniem scenariusza, który był 
„czytany i dyskutowany” od 1977 roku. Ostatecznie Janusz Wilhelmi 
jako szef komitetu kinematografii zażądał poprawek, na które Wajda 
nie chciał się zgodzić. Ale Wilhelmi zginął w katastrofie lotniczej w 1978 
roku, zastąpił go ugodowy Jan Mietkowski i reżyser mógł realizować film 
w pierwotnej wersji, która zresztą – jak to u Wajdy – mocno odbiegała od 
scenariuszowego pierwowzoru. 

Film, który opowiada o życiowej klęsce znanego i bardzo dobrego re-
portażysty (wzorowanego na Kapuścińskim), miał być pierwotnie zdaniem 
samego Wajdy opowieścią o „rozwodzie po polsku” i studium „człowieka 

130 A. Zagańczyk, Prywatne i polityczne. O powstaniu filmu „Bez znieczulenia”, „Dialog” 
2005, nr 6, s. 83.
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porzuconego przez żonę”. Chociaż jednocześnie główny bohater traci 
pozycję w redakcji, zostaje pozbawiony ważnych dla niego zajęć na uni-
wersytecie i nie może wyjechać za granicę, jak zanotował Wajda w marcu 
1978 roku:

Tak czy siak musi to być „rozwód po polsku”, nawet jeżeli temat 
filmu będzie inny. Musi to być fotografia rzeczywistości. A więc 
bohaterowie i sytuacja muszą mieć swoją oryginalność, polską in-
ność. […] nie widzę tutaj miejsca na dramat polityczny. Mogę go 
zgnębić, tylko co to oznacza dla głównego tematu Mąż – Żona. 
Jeżeli żona jest siłą gnębiącą, to może być jedynie coś budującego. 
[…] środek filmu to sekwencja poszukiwania przyczyny. Mąż chce 
i musi dowiedzieć się, dlaczego został porzucony przez żonę! Łazi po 
znajomych, wypytuje innych. Stara się zrozumieć. No i koniecznie 
chociaż kilka innych nowych myśli na temat rozwodu i małżeństwa. 
Choćby parę paradoksów!131 

Z założeń reżysera wypływają dwa istotne wnioski. Po pierwsze, jeżeli 
film ma być fotografią rzeczywistości, to w takim razie rozwód jest tej 
rzeczywistości integralną częścią. Po drugie, Wajda nie osiągnął zamie-
rzonego celu stworzenia dramatu rodzinnego. Temperament, ale przede 
wszystkim atmosfera w Zespole Filmowym X poniosły go w stronę polityki 
i studium świadomości społecznej Polaków Anno Domini 1978.

Lęk przed politycznym oddźwiękiem filmu pobrzmiewa już w mel-
dunkach z planu służb bezpieczeństwa:

W treści [scenariusza] zawarto szereg zdecydowanie kontrowersyj-
nych sformułowań, myśli i refleksji obrazujących realia współczes-
nej Polski. Sytuacja w środowisku dziennikarskim przedstawiona 
została świadomie w sposób tendencyjny. Istotnym momentem jest 
szereg wysoce aluzyjnych, utrzymanych w demagogicznym tonie 
sformułowań, w kwestii wewnętrznej sytuacji w kraju – począwszy 
od sytuacji ekonomicznej, a kończąc na mechanizmach robienia ka-
riery dziennikarskiej. Według autorki [Agnieszka Holland – B.K.-K.], 
obecna sytuacja i realia ustrojowe doprowadziły do stanu głębokiej 
beznadziejności, pustki ideowej, a jedynymi słusznymi postawami 

131 Tamże, s. 79–80.
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4.5. Kryzys małżeński, czyli narodowy 

są tylko bierne wyczekiwanie albo „cwaniactwo” życiowe, które tyl-
ko pozornie jest krytykowane. Ukazane w scenariuszu okoliczności 
są jaskrawo niezgodne ze stanem faktycznym132. 

Film, o którym także Wajda mówił „suchy, polityczny”, zrealizowano 
w ekspresowym tempie 32 godzin zdjęciowych, a już jesienią otrzymał on 
Grand Prix festiwalu Filmowego w Gdyni. Prasa branżowa, która w 1979 
roku pisała o filmie bardzo oględnie, podkreślała jednak założenie stwo-
rzenia filmu o konflikcie małżeńskim i tragedii rozwodu:

Spór o temat nowego filmu Andrzeja Wajdy rozpoczął się już w cza-
sie dyskusji na festiwalu […] Jedni widzieli w filmie przede wszyst-
kim namiętną krytykę gromkiej, ale pusto brzmiącej frazeologii 
w życiu publicznym, krytykę reguł gry tu i ówdzie stosowaną wo-
bec ludzi o samodzielnych poglądach, a więc dysertację o brakach 
naszego życia społecznego. Inni akcentowali dramat małżeński, 
daremną próbę odzyskania żony i rodziny podjętą przez bohatera, 
fatalny splot nieszczęść, wreszcie – śmierć. Twórca opowiadał się 
raczej za drugą interpretacją, za dramatem małżeńskim, podkreśla-
jąc, że nie było jego intencją realizowanie filmu interwencyjnego, 
publicystycznego133. 

Dziś zgodzić się należy, że interpretacja w duchu „kina moralnego 
niepokoju” zdecydowanie przeważała i w niemal równoległych obrazach 
klęski zawodowej i prywatnej ta prywatna zakończona zakłamanym, tra-
gicznym rozwodem jest przede wszystkim metaforą. Wajda i Holland 
potrzebowali mocnego obrazu i temu tylko służy rozwód. „Rutynowe, 
fasadowe pożycie”, o którym mówi adwokat żony Jerzego, czy reżysero-
wana rozprawa rozwodowa, podczas której wszyscy kłamią, to opowieść 
o kryzysie społecznym. Rozwód nie był fotografią rzeczywistości, ale 
został niewątpliwie zapisany w społecznej pamięci jako obraz katastrofy, 
której można było uniknąć, i tragedii zakończonej samobójczą śmiercią 
głównego bohatera. Tragedii niczym szczególnym nieuzasadnionej, po-
nieważ Wajda i Holland świadomie zrezygnowali z przybliżenia widzowi 
głębszych motywacji głównych bohaterów. 

132 W. Bereś, K. Burnetko, Andrzej Wajda. Obejrzany, Warszawa 2013, s. 188.
133 R. Koniczek, Lustro powiększające, „Kino” 1979, nr 1, s. 13.
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W podobnych barwach, chociaż ze zdecydowanie mniejszym talentem, 
malują rozwód autorzy wspomnianego wyżej filmu z 1981 roku On, ona, 
oni, w którym powództwo wnosi chimeryczna żona głównego bohatera, 
młodego zapracowanego inżyniera zaangażowanego w tworzenie struktur 

„Solidarności” w swojej fabryce. 
Film nie miał niemal żadnego odzewu, chociaż zagrali w nim m.in. 

Teresa Wójcik, Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłowicz. Powstał on jednak 
tuż przed stanem wojennym i doczekał się premiery dopiero dwa lata 
później – w grudniu 1983 roku. Losy głównych bohaterów nie toczą się tak 
tragicznie, jak to ma miejsce w wypadku Wajdowskiego reportera. Nie 
dostają rozwodu i wspólnie wychodzą z sądu. Zabiegi o rozwód wydają 
się nieuzasadnione i nieprzemyślane.

***

Pomimo wyraźnych symptomów zmiany wyobrażeń na temat osób roz-
wiedzionych, które możemy obserwować w kojarzonych z kulturowym 
przełomem latach siedemdziesiątych, trudno doszukiwać się kolejnych 
akordów „wielkiej transformacji” w ostatniej dekadzie PRL. O rozwodzie 
nadal mówiono, posługując się kategorią „koniecznego zła”134. Pewną no-
wością były deklaracje eksperckiej pomocy psychoterapeutów dla rozwo-
dzących się kobiet, co możemy, zapewne nieco na wyrost, odczytywać 
w kategoriach instytucjonalnej odpowiedzi na publiczne wypowiedzi 
rozwiedzionych lub rozwodzących się w mediach, z którymi mamy do czy-
nienia od połowy poprzedniej dekady. Faktyczny przełom w tym wypadku 
nastąpi w okresie postkomunistycznej transformacji, której towarzyszyć 
będą bardzo silne wstrząsy społeczne. Zaś akceptacja dla rozwodu (obok 
kohabitacji) stanie się ostatecznie symbolem czasów wielkiej zmiany po 
1989 roku, a nie czasów Polski Ludowej.

134 APR, F 29261, Rozwody – zło konieczne, cykl audycji radiowych „Poszukiwanie 
harmonii”, red. J. Mróz, emisja 19.04.1984.
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Wrona: – Kra, kra, kra. Jakie dzieci sąsiad ma, to nicponie, 
zawadiaki, tylko kijem wybić takich. Kra, kra kra, jestem na 
nich bardzo zła. Kra, nie może być tak dalej, ukarz, tata, je 
w tej chwili, jajka z gniazda mi zabrali i jaskółce podłożyli. 
Kra, kra, kra, każdy w lesie dość ich ma.
Zając: – Drogi panie, spuść swym chłopcom tęgie lanie, bo 
córeczkę moją małą wykąpali w błocie całą. Mało jej nie 
utopili. Ukarz, tato, ich w tej chwili, tak nie może dłużej być.
Wrona: – Bić ich, bić!

J. Kozieradzka, Dzieci taty Abecadła, Warszawa 1959 [ko-
lejne wydania: 1969, 1971, 1984, 2008, Tonpress 1983 
(jako bajka muzyczna)]

rozdział 5

Gest czy przestępstwo?  
Przemoc fizyczna w czterech ścianach

Historiografia wobec problematyki przemocy

Wśród badaczy dominuje przeświadczenie, że przemoc domowa, czyli 
intencjonalny akt zadania cierpienia fizycznego innemu członkowi ro-
dziny, została odkryta przez opinię publiczną, prawników, psychologów 
i pracowników socjalnych, następnie zaś badaczy dziejów tego zjawiska 
dopiero w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku w konsekwencji 
rewolucji społecznej lat sześćdziesiątych i działań ruchów feministycznych 
drugiej fali. Wcześniej oskarżenia z powodu znęcania się nad rodziną 
miały być katalogiem wypadków ekstremalnych i tylko nadzwyczajne 
okrucieństwo oraz nieodwracalne skutki aktów przemocy fizycznej były 
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w stanie zainteresować służby publiczne i prowadziły ich sprawców przed 
oblicze sądów1. Jak pisze Anne Clark:

Przed dekadą lat siedemdziesiątych sądy oraz funkcjonariusze poli-
cji wciąż postrzegali bicie żony jako trywialne wykroczenie – po-
licjant mógł nakazać mężowi, by się uciszył, a żonie, by starała 
się go nie irytować, i sprawy rzadko kończyły się na sali sądowej. 
Kultura popularna portretowała bitą żonę w formie żartobliwej, 
a psychiatrzy opisywali przemoc domową jako patologię dotyczącą 
klas niższych albo jako tylko jednostkowe przypadki. Uogólniając, 
zaprzeczano, by problem istniał, lub go usprawiedliwiano2. 

Szczególnie celnie dokonującą się transformację ilustruje propozycja 
środowisk feministycznych, by kobiety doświadczające przemocy nazywać 
„ocalonymi” (survivors), nie zaś „tylko” „ofiarami przemocy”, co w kontekś-
cie pierwotnego pola semantycznego tego słowa w szczególny sposób 
dowartościowywało osoby pokrzywdzone. Zabieg ten jednak pokazuje 
złożoność sytuacji, w której podważa się stosunkowo jasny obraz relacji 
sprawca – ofiara, wprost przekładających się na relacje płci3.

Niestety nie wydaje się, byśmy dzisiaj byli w stanie jednoznacznie po-
twierdzić tezę o powyższym przełomie i mogli traktować ją jako uniwersal-
ną dla całej kultury zachodniej czy europejskiej, nie wspominając o szerszej 
perspektywie badawczej. Wciąż wiemy zbyt mało o transformacji społecz-
nych wyobrażeń na temat przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksu-
alnej. Niemniej jednak nie zaskakuje, że w wypadku Europy Zachodniej 
i Stanów Zjednoczonych największą wagę przypisuje się dziś przemianom 
dokonującym się pod koniec lat sześćdziesiątych, przede wszystkim zaś 
działaniom organizacji feministycznych na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, które świadczyły pomoc materialną i prawną dzie-
ciom oraz matkom doświadczającym molestowania i gwałtu. Schroniska 
dla kobiet, żądania ochrony wysuwane wobec służb policyjnych, pierwsze 

1 N. Bala, An historical perspective on family violence and child abuse: Comment on 
Moloney et all, Allegations of Family Violence 12 June 2007, „Journal of Family Studies” 
2008, nr 14, s. 272.

2 A. Clark, Domestic Violence, Past and Present, „Journal of Women’s History” 2011, 
t. 23, nr 3, s. 193 [tłumaczenie własne].

3 Tamże.
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telefoniczne pogotowia kryzysowe dla ofiar to w głównej mierze skutek 
działań organizacji kobiecych4. Prowadzona przez nie dokumentacja wy-
padków przemocy wobec kobiet dowiodła ponadto, że problem przemocy 
nie dotyczył wyłącznie rodzin z klasy robotniczej. 

Lata siedemdziesiąte były czasem nie tylko rozszerzenia pomocy 
ofiarom, ale także pogłębionej refleksji psychologicznej i socjologicznej 
na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej. Feminizm 
z jednej strony miał więc wymiar praktyczny – obligował do niesienia 
pomocy ofiarom przemocy, z drugiej zaś – był czynnikiem stymulującym 
refleksję teoretyczną na temat tego zjawiska. Najczęściej przywoływanym 
przykładem tego typu badań są teorie Amerykanki Lenore Walker, któ-
rej wydana w 1979 roku, wielokrotnie nagradzana książka The Battered 
Woman5 uważana jest za jedną z pierwszych prób budowy spójnej teorii 
psychologicznej dotyczącej powstawania zależności przemocowej w ro-
dzinie i sposobów jej przezwyciężania. Jej teoria cycle of violence, oparta na 
założeniach psychologii feministycznej, tłumaczyła obecność przemocy 
w rodzinie patriarchalną pozycją mężczyzny, który ma czuć się zobli-
gowany do stosowania przemocy dla sprawowania i utrzymania pełnej 
kontroli nad pozostałymi członkami rodziny6. Także w wypadku badań 
nad przemocą wobec dziecka za przełomowe uznawane są lata sześćdzie-
siąte i wprowadzenie do obiegu naukowego pojęcia syndromu dziecka 
maltretowanego przez Henry’ego Kempego7. 

Nie podważając rangi „przewrotu” późnych lat sześćdziesiątych oraz 
dekady lat siedemdziesiątych, który pozwala poukładać puzzle rozwoju 
wiedzy, w tym wiedzy o przemocy domowej, w spójną całość, musimy 
pamiętać, że na badania problematyki przemocy wobec członków rodzi-
ny składa się wiele wątków stanowiących część odmiennie rozwijających 
się ścieżek analitycznych, opierających się na różnych źródłach, inspi-
racjach teoretycznych, i wyrastających często z innego dyscyplinarnego 
korzenia. Różnymi bowiem ścieżkami podążają badacze przemocy wobec 
dziecka oraz, najczęściej utożsamianej z przemocą domową, przemocy 

4 Tamże; N. Bala, An historical perspective on family violence and child abuse…, dz. cyt., 
s. 273.

5 L. Walker, The Battered Women, Harper & Row 1979.
6 N. Bala, An historical perspective on family violence and child abuse…, dz. cyt., s. 273.
7 A. Piekarska, Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci, „Dziecko Krzywdzone. 

Teoria, Badania, Praktyka” 2003, t. 2, nr 2, s. 9. 
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wobec kobiet. Pokazuje to także odrębne drogi indywidualizacji i eman-
cypacji kobiety i dziecka w rodzinie. Przemoc wobec dziecka stała się 
stosunkowo wcześnie przedmiotem badań z zakresu pedagogiki (systemu 
kar), jednak głównie w kontekście działań instytucji opiekuńczych i oświa-
towych (co szczególnie w wypadku badań historycznych bywa łatwiejsze 
ze względu na wielość i dostępność źródeł instytucjonalnych dla epoki 
nowoczesnej, jakie pozostawiają szkoły, internaty, domy pomocy, domy 
dziecka czy przytułki)8. Bez wątpienia wyraźną konsekwencją rewolucji 
seksualnej był rozwój badań nad gwałtem w małżeństwie i przemocą sek-
sualną wobec dziecka, ale nawet w tym przypadku podważana jest dziś 
teza o zmowie milczenia na ten temat w debacie publicznej do przełomu 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Carol Smart przekonuje, że nie 
można mówić o powszechnie obowiązującym tabu w 1. połowie XX wieku, 
ale raczej o dyskursywnej walce o rozumienie dzieciństwa i „niewinności” 
wieku dojrzewania9. Na przykładzie debaty angielskich i walijskich psycho-
analityków, prawników, polityków oraz lekarzy pierwszej połowy XX wieku 
dowodzi, że pomiędzy 1908 a 1960 rokiem reformatorzy podejmowali wiele 
prób zdefiniowania kontaktów seksualnych osób dorosłych z dzieckiem 
jako powodujących nadzwyczajne cierpienie, w pierwszej kolejności mo-
ralne, następnie zaś fizyczne i – wreszcie przede wszystkim – psychiczne10.

W ciągu ostatnich dwóch dekad problem przemocy domowej stał się po-
pularny także wśród historyków. Stosowanie siły w celu sprawowania 
kontroli nad drugim człowiekiem, przede wszystkim zaś granice między 
tym, co okrutne, a tym, co rutynowe i stosunkowo niegroźne, są określone 

8 Zob.: P. Axelrod, No Longer a ‘Last Resort’: The End of Corporal Punishment in the 
Schools of Toronto, „The Canadian Historical Review” 2010, t. 91, nr 2, s. 261–285; 
J. Middleton, The Experience of Corporal Punishment in Schools, 1890–1940, „Hi-
story of Education”, marzec 2008, t. 37, nr 2, s. 253–275; D. Schumann, Legislation 
and Liberalization: The Debate About Corporal Punishment in Schools, „German 
History” 2007, t. 25, nr 2, s. 324–350; E. Margolis, S. Fram, Caught Napping: Images 
of Surveillance, Discipline and Punishment on the Body of the Schoolchild, „History of 
Education”, marzec 2007, t. 36, nr 2, s. 191–211; M.J. Maguire, S. Ó Cinnéide, A Good 
Beating Never Hurt Anyone: The Punishment and Abuse of Children in Twentieth 
Century Ireland, „Journal of Social History”, wiosna 2005, t. 38, nr 3, s. 635–652.

9 Jednocześnie toczyła się debata o drogach rozpowszechniania się chorób wene-
rycznych, które były wówczas najczęstszym bezpośrednim źródłem informacji 
o przemocy seksualnej w instytucjach opiekuńczych.

10 C. Smart, Reconsidering the Recent History of Child Sexual Abuse, 1910–1960, „Journal 
of Social Policy”, styczeń 2000, t. 29, nr 1, s. 55–71.
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kulturowo i wiążą się z całą gamą wyobrażeń na temat relacji w rodzinie 
oraz roli dyscypliny i porządku. W tym wypadku jesteśmy niejako przyuczani 
do stosowania siły (bądź nie) w określonym wymiarze i celu. Zaś granica 
pomiędzy maltretowaniem i rutynowym karaniem w praktyce życia spo-
łecznego jest płynna i zależna od subiektywnej oceny aktora historycznego.

Rosnąca liczba publikacji jest ściśle związana z rozwojem badań nad te-
matyką relacji płci na przestrzeni dziejów oraz z rozszerzeniem perspektyw 
badań nad rodziną11. Do grupy tej należą także nieliczne wciąż badania pol-
skie12. Przemocy domowej w warunkach realnego socjalizmu, w tym w po-
wojennej Polsce, poświęciła swój artykuł badaczka problematyki praw ko-
biet Isabel Marcus. Formułuje ona jednak raczej wstępne hipotezy na temat 
interesującego nas zjawiska13, niemniej jednak unaoczniają one potrzebę 

11 Zob. np.: E.H. Pleck, Domestic Tyranny: The Making of American Social Policy 
against Family Violence from Colonial Times to the Present, Urbana–Chicago 1987; 
D. Peterson del Mar, What Trouble I Have Seen: A History of Violence against Wives, 
Cambridge 1998; E. Foyster, Marital Violence: An English Family History, 1660–
1857, Cambridge 2005; F.E. Dolan, Marriage and Violence: The early Modern Legacy, 
Philadelphia 2008; S.M. Butler, The Language of Abuse: Marotal Violence in Later 
Medieval England, Leiden 2007; S.B. Pomeroy, The Murder of Regilla: A Case of 
Domestic Violence in Antiquity, Cambridge 2007; The Politics of Domestic Authority 
in Britain since 1800, red. L. Delap, B. Griffin, A. Wills, Basingstoke 2009; D. Nolde, 
The Language of Violence. Symbolic Body Parts in Marital Conflicts in Early Modern 
France, [w:] Violence in Europe. Historical and Contemporary Perspectives, red. S. Bo-
dy-Gendrot, P. Spierenburg, New York 2008, s. 141–159; M.V.D. Heijden, Women as 
Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland: Criminal 
Cases of Rape, Incest, and Maltreatment in Rotterdam and Delft, „Journal of Social 
History”, 1 marca 2000, t. 33, nr 3, s. 623–644; E.E. Ferguson, Domestic Violence by 
Another Name: Crimes of Passion in Fin-de-Siècle Paris, „Journal of Women’s History” 
2007, t. 19, nr 4, s. 12–34; J. Merrick, Domestic Violence in Paris, 1775, „Journal of 
Family History”, październik 2012, t. 37, nr 4, s. 417–427.

12 Problem przemocy podejmuje w swojej książce Tomasz Wiślicz, zob.: Upodobanie. 
Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia 
społeczne i  jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012. Ponadto: M. Ziemierski, 
Przemoc domowa w Krakowie w latach 1650–1763 w świetle mieszczańskich testa-
mentów i inwentarzy, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2010, 
R. 15; A. Bołdyrew, Kara i strach w wychowaniu dzieci w polskich rodzinach w XIX w., 

„Dziecko Krzywdzone” 2009, nr 3, s. 1–8.
13 I. Marcus, Wife Beating: Ideology and Practice under State Socialism in Hungary, 

Poland and Romania, [w:] Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern 
and Central Europe, red. S. Penn, J. Massino, New York 2009, s. 115–132. Autorka 
koncentruje swoje badania na przemocy w społeczeństwie postkomunistycznym. 
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pogłębionych badań źródłowych i refleksji analitycznej nad stosowaniem 
przemocy w przestrzeni prywatnej w dobie PRL. Z jednej strony w publi-
kacjach historyków społecznych pojawiają się tylko wzmianki o „przemocy 
domowej”14. Jest to jeden z najbardziej dosłownych obszarów przemilczeń, dla 
którego trudno jednoznacznie określić instancje tabu oraz szkicować ścieżki 
transformacji wyobrażeń. Jest to szczególnie trudne w wypadku lat 1956–1989, 
ponieważ okres powojennego dziesięciolecia łatwiej wpisywać w tradycję wo-
jennej i powojennej, a następnie stalinowskiej kultury przemocy i społecznego 
chaosu. Z drugiej strony przemoc jest coraz częściej intuicyjnie dołączana do 
wyobrażenia rodziny w powojennej Polsce w kulturze popularnej15.

Podstawowym źródłem, do którego się odwołuję, próbując odpowie-
dzieć na pytanie o obecność fizycznej przemocy w rodzinie i stopień akcep-
tacji społecznej dla tego zjawiska, są źródła sądowe, nie tylko bezpośrednio 
związane z oskarżeniem o przestępstwo „fizycznego i moralnego znęcania 
się”, ale także akta rozwodowe i akta pozbawienia praw rodzicielskich. 

Głównym problemem tego typu źródeł jest ich wybiórczość (dominują 
skrajnie brutalne przypadki) oraz powtarzalność. W znakomitej większości 
potwierdzają one po prostu dostępne dane statystyczne. Niemniej jednak 
znajdujemy wśród nich przykłady przekazów na tyle szczegółowych, że 
pozwalają one w większym stopniu zrozumieć nie tyle sam akt przemocy, 
ile jego społeczny odbiór. Mimo że odwołuję się także do dyskursu praw-
nego i socjologicznego, jedynie tego typu akta pozwalają nam przynajmniej 

Jej tezy na temat przemocy domowej w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii po 
II wojnie światowej są w dużej mierze intuicyjne i bardzo ogólne. Pierwsza mówi 
o akceptacji dla przemocy jako środka sprawowania władzy i kontroli w rodzinie 
w efekcie funkcjonowania socialist gender order, który pozwalał jej zdaniem na 
przemoc i usprawiedliwiał ją. Badaczka podważa tezę o kobietach jako pasyw-
nych ofiarach, godzących się na przemoc. Wreszcie, jej zdaniem, pomimo różnic 
systemowych naturalizacja i traktowanie praktyk przemocowych w rodzinie jako 
normy są bardzo podobne po jednej i drugiej stronie Łaby.

14 Sporo uwagi poświęcił temu problemowi Bartłomiej Gapiński w książce Sacrum 
i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 
1965–1979, Warszawa 2008. W kontekście tezy o postępującym kryzysie rodzi-
ny i narastaniu alkoholizmu odwołania do przekazów źródłowych o przemocy 
pojawiają się w publikacjach Krzysztofa Kosińskiego: K. Kosiński, Nastolatki ’81. 
Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, Warszawa 2002; tegoż, Oficjalne 
i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006; tegoż, Historia pijaństwa 
w czasach PRL, Warszawa 2008.

15 Dom zły, reżyseria W. Smarzowski, 2009; Pręgi, reżyseria M. Piekorz, 2004.
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do pewnego stopnia, bo poprzez przekaz zapośredniczony, uświadomić 
czytelnikowi relacje między ofiarami i sprawcami przemocy oraz obser-
watorami zewnętrznymi. Odwołanie się do przekazów sądowych jest 
także moim sposobem radzenia sobie z bezradnością narracji historycznej 
wobec problemu przemocy. Jak dotąd nie wypracowano moim zdaniem 
godnych naśladowania procedur narracyjnych dla opisu tego zjawiska. 
W społeczeństwie polskim, w którym schemat opowieści o szlachetnej 
ofierze i jej kacie jest głęboko wpisany w kontekst narodowo-wyzwoleńczy 
i martyrologiczny, wydaje się to szczególnie trudne.

Psycholodzy czy socjolodzy zadają dziś przede wszystkim pytania o to, 
jakie modele relacji społecznych, w tym modele rodzicielstwa, sprzyjają 
stosowaniu przemocy, i pytają o długofalowe skutki doświadczania prze-
mocy psychicznej i fizycznej dla ich ofiar, ponieważ panuje konsensus co 
do jednoznacznie negatywnych konsekwencji tak kar cielesnych, jak prze-
mocowych relacji między dorosłymi członkami rodziny. Przyjmując to za-
łożenie i mając świadomość oglądu świata z perspektywy współczesności, 
jako historyczka zadałam sobie przede wszystkim pytanie o transformację 
społecznych wyobrażeń przemocy, zakładając z góry, że wyobrażenia te 
były odmienne i jako takie mogą być dla mnie osobiście zupełnie nie-
zrozumiałe (obce). Tak podczas lektury źródeł, jak podczas pisania tego 
rozdziału towarzyszyło mi nieustannie pytanie o to, czy przemoc wobec 
żony, ojca czy dziecka była faktycznie tabu, tzn. czy w ogóle może być 
odczytywana, a jeżeli tak, to kiedy, w kategoriach anomalii, czyli czegoś 
niepokojącego lub nie w pełni społecznie akceptowanego. O przemocy 
w rodzinie nie debatowano w szerokim zakresie, nie stanowiło to czę-
ści socjologicznej refleksji tworzącej spójny obraz polskiej rodziny doby 
PRL. Czy oznacza to jednak świadome przemilczenie problemu (tabuiza-
cję), czy wręcz przeciwnie – pełną akceptację bicia jako formy komuniko-
wania się? Współcześni polscy badacze zjawiska przemocy, dla których PRL 
jest jedynie historycznym kontekstem zjawisk współczesnych, są raczej 
skłonni uznawać, że w PRL przemoc była zupełnie przemilczana. Według 
niektórych socjologów przemoc domowa w PRL, należąc do przestrzeni 
rodziny, staje się automatycznie „obszarem swoiście rozumianego tabu”. 
To również miało być powodem, dla którego funkcjonariusze Milicji Oby-
watelskiej nie reagowali skutecznie w takich sprawach16. 

16 Przemoc w polskich rodzinach. Rozmowa z profesor Anną E. Michalską, [w:] Przemoc 
na ekranie, red. M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Poznań 2001, s. 67–68.
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Analizowane źródła historyczne pokazują, że problem był dużo bardziej 
złożony. W powojennej Polsce akceptowano bez szczególnych zastrze-
żeń cały szereg pomniejszych aktów fizycznej i psychicznej przemocy 
i w związku z tym trudno by określać je jako przynależne do sfery tabu. 
Znakomitym przykładem może być cytat z filmu, który zamieściłam w roz-
dziale poświęconym rozwodom: „[…] – zachowałem się jak mężczyzna 
i uderzyłem moją byłą żonę. Ale bez szkody fizycznej. Nie było to uderze-
nie, które mogłoby spowodować szkodę fizyczną”17. Uderzenia w twarz, 
szarpanie, popychanie zdają się być akceptowaną częścią życia rodzinnego, 
które często budzi w równym stopniu śmiech co społeczne obawy. Świetną 
ilustracją takiego stosunku do przemocy jest film Koniec nocy z 1956 roku, 
fabuły w duchu „czarnej serii”, w której członkowie rodzin obrzucają się 
inwektywami i okładają po twarzy przy byle kłótni18. Zasadne jest oczy-
wiście pytanie, czy w takim razie mamy tu do czynienia z przejawami 
kultury przemocy. Koncepcja „kultury przemocy” jest wykorzystywana dla 
nieco upraszczającego zdaniem niektórych wyjaśnienia związku pomiędzy 
traumatycznymi długotrwałymi doświadczeniami przemocy (związanymi 
przede wszystkim z doświadczeniem wojennym) i „akceptacją dla przemocy 
jako metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją w życiu 
codziennym”19. Ja jednak odwołam się do szerszego rozumienia tego pojęcia 
w znaczeniu przywoływanym przez Charlin Steenkamp. Według niej jest to:

System norm, wartości i postaw, które pozwalają, czynią możliwymi 
lub tylko stymulują do stosowania przemocy dla rozwiązywania 
wszelkich konfliktów lub określenia relacji z drugą osobą […]. Dzięki 
tej koncepcji przemoc jest osadzona w szerszym kontekście norm 
charakterystycznych dla danej społeczności. W ten sposób przemoc 
traci swoje znaczenie polityczne i staje się jedną z taktyk życia 
codziennego: staje się „trywialnym” lub „codziennym” społecznie 
akceptowanym mechanizmem zdobywania władzy i osiągania wyż-
szej pozycji społecznej20.

17 Protokół, realizacja A. Bogusławski, 1976.
18 Koniec nocy, reż. J. Dziedzina, 1956. 
19 C. Steenkamp, The Legacy of War: Conceptualizing a ‘Culture of Violence’ to Explain 

Violence after Peace Accords, „The Round Table”, kwiecień 2005, t. 94, nr 379, s. 254 
[tłumaczenie własne].

20 Tamże, s. 255.
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Z drugiej strony po 1956 roku w PRL obserwujemy jednak powolny 
proces kulturowego negocjowania granicy między tym, co dopuszczalne, 
i tym, co niedopuszczalne, który jest efektem coraz częstszego dostrze-
gania problemów związanych z nadużywaniem siły, chociaż kulminacja 
tego procesu przypadnie dopiero na lata dziewięćdziesiąte, czyli okres 
transformacji. Niestety trudno powiedzieć, czy coraz wyższe statystyki 
zatrzymań sprawców przemocy w ostatnich dwóch dekadach PRL były 
efektem rosnącej świadomości problemu przede wszystkim ze strony 
funkcjonariuszy służb publicznych, czy faktycznego narastania przemocy 
w rodzinie, co odczytywano jako symptom wzmagającego się kryzysu. Na 
to drugie wskazywałby wzrost spożycia alkoholu jako tendencja najbar-
dziej sprzyjająca utracie kontroli nad stosowaniem siły i przekraczaniem 
granicy tego, co było uważane za dopuszczalne. Możemy postawić w tym 
miejscu hipotezę, że narastanie problemu, czy może wzmacnianie jego 
obecności w dyskursie społecznym lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych, oraz coraz bardziej jednoznaczne kojarzenie przemocy z marginesem 
społecznym mogło mieć skutki uboczne w postaci rozpowszechniania 
ambiwalentnych postaw wobec powszechności stosowania siły. Za tym 
szła stopniowa tabuizacja bicia w przestrzeni życia codziennego, jako 
działania sugerującego nierówność, słabość i upokorzenie, a także sym-
boliczną deklasację poprzez skojarzenie z marginesem. Przemoc należała 
do tych zachowań, które coraz powszechniej definiowane jako niepo-
żądane spychane były w obszary stosunkowo często praktykowanych 
zachowań, nie należało się jednak nimi chwalić. Obawa przed sankcjami 
prawno-karnymi nie odgrywała moim zdaniem decydującej roli. Przy 
czym, co bardzo istotne, tabuizacja szybciej obejmowała dorosłych niż 
dzieci, co do których prawo stosowania siły było sankcjonowane także 
poprzez instytucje opiekuńcze i oświatowe. Można zaryzykować jeszcze 
jedną hipotezę, która wiąże się z postępującym w 2. połowie XX wieku 
procesem słabnięcia pozycji i autorytetu ojca. Historycy wskazują, że 
w następstwie zmian społecznych nastąpiła głęboka redefinicja tej po-
zycji: „Coraz trudniejszy do zaakceptowania dla ówczesnej młodzieży 
stawał się autorytet ojcowski oparty na sile, surowości i chłodzie uczu-
ciowym”21. Na zmianę wpływ miała przede wszystkim malejąca zależność 

21 P. Śpica, Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Interpretacja 
z perspektywy historyczno-pedagogicznej, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, t. 10, 
s. 334.
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gospodarcza dzieci od rodziców oraz uzawodowienie kobiet. Pewną rolę 
odegrały także zmiany prawne, szczególnie wprowadzenie powszechnego 
prawa do rozwodu. Jeżeli ojcowie i mężowie byli głównymi sprawcami 
przemocy domowej, to czy długotrwałych negocjacji dotyczących prawa 
do stosowania siły fizycznej nie powinniśmy traktować tutaj w katego-
riach symbolicznej walki o zachowanie lub podważanie autorytetu głowy 
rodziny opartej na dyscyplinie?

Wprowadzenie: Sprawa Ewuni Świder,  
Nowa Huta, czerwiec 1956 

Jesienią 1956 roku do „Przyjaciółki”, jednego z najbardziej poczytnych 
polskich tygodników tzw. kobiecych, nadszedł list podpisany przez Wik-
tora Bilskiego. Maszynista z Nowej Huty napisał w obronie bitej przez 
rodziców 8-letniej Ewy Świder. List ten opublikowano na łamach cza-
sopisma w ramach serii „Czarna lista” z szerokim komentarzem redakcji, 
powstałym w oparciu o relację wysłanniczki „Przyjaciółki”, która pojechała 
do Nowej Huty, by bliżej przyjrzeć się sprawie. Redaktor Alina Budzińska 
szybko z biernego obserwatora stała się czynnym uczestnikiem zdarzeń:

[…] wysłannik nasz zaczął się domagać, by prokuratura w NH przed-
sięwzięła w sprawie Ewy Świder takie kroki, które ograniczałyby 
bezkarność zwyrodnialców i zapewniły dziecku bezpieczeństwo 
życia i zdrowia. Sąsiadom Świdrów trzeba przywrócić zachwia-
ną pewność, że organa oskarżycielskie w Nowej Hucie stoją rze-
czywiście w każdej, nawet na pozór „drobnej” sprawie na straży 
prawa, sprawiedliwości i spokoju obywateli. Dlaczego pisaliśmy 

„zachwiana pewność”? No cóż, sprawa Ewuni Świder to nie wielka 
afera łapownicza ani sabotaż, ani poważne nadużycia gospodarcze. 
Mimo to jednak złożone w lipcu w prokuraturze nowohuckiej akta 
przeciwko winnym bestialskiego znęcania się nad dziesięcioletnim, 
bezbronnym obywatelem PRL nie powinny były, nie mogły zaginąć. 

A tak się właśnie stało. Być może to sympatia prokuratury dla Świ-
dra? A może niedbalstwo, a może dowód lekceważenia dla „drob-
nych”, „nieważnych” spraw. Nie wiadomo. Dopiero na interwencję 

„Przyjaciółki” podjęto raz jeszcze działania. […] Jeżeli matka nadal bije, 
będzie oskarżona z art. 246 kk. […] Jak widać z powyższego, złych 
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Wprowadzenie: Sprawa Ewuni Świder, Nowa Huta, czerwiec 1956  

macoch i krzywdzonych sierotek nie można jeszcze włożyć mię-
dzy bajki. […] Oczekujemy, że sprawa Ewy Świder – nie inaczej niż 
wiele bajek o biednych sierotkach – będzie miała dobre zakończenie22. 

Przedmiotem zainteresowania tygodnika było dziecko, którego losy, 
przez wykorzystanie tego, że opiekunka nie była jego biologiczną mat-
ką, ubrano w narracji w opowieść o dziecku pozbawionym rodzonej 
matki („bajka o sierotce”). Przemoc wobec dziecka stała się w ten sposób 
jednym z problemów pierwszej ważności, czemu służyło wpisanie jej 
w szereg kwestii natury politycznej, które podnoszono w czasach od-
wilży, w nurt rozrachunku z polskim stalinizmem w okresie szczególnego 
społecznego napięcia23. Była to jedna z „bolączek naszej rzeczywistości”24, 
na które zwrócono wówczas szczególną uwagę. Rok 1956 przyniósł bo-
wiem otwartą debatę na temat problemów społecznych, których spiętrze-
nie zdaniem współczesnych nastąpiło właśnie w dobie stalinizmu, chociaż 
jednocześnie korzeni wielu problemów doszukiwano się w demoraliza-
cji czasów wojny i okresu powojennego25. Niezależnie od tego rok 1956 
stworzył nieporównywalny z jakimkolwiek czasem klimat do rozmowy 
o tym, co dręczyło ówczesne zbiedniałe społeczeństwo. Chęć naprawy nie 
dotyczyła wyłącznie przestrzeni politycznej, ale co równie istotne, o ile 
nie istotniejsze, potrzeba sanacji społecznej, samoleczenia objęła pewne 
spychane na margines praktyki społeczne, które zostały zakwalifikowane 
nie tylko jako „szkodliwe”, ale także „brudne, wstydliwe i chore”.

Gwarantem odrodzenia ma być przede wszystkim państwo, a raczej jego 
organy, prokuratura i sądy, które zawiodły, ponieważ nie doceniły zdaniem 
Budzińskiej wagi sprawy drobnej, bo dotyczącej pojedynczego, w dodatku 
nieletniego, bezbronnego obywatela. Gdy chodzi o bezpieczeństwo dziec-
ka, niezależnie od tego, jakie środowisko reprezentuje rodzina, państwo 

22 A. Budzińska, O sierotce Ewuni nie-bajka, „Przyjaciółka” 1956, nr 47 (453), s. 12.
23 O listach do instytucji jako dowodzie na „rewolucyjne wrzenie wśród mas” zob. 

A. Leszczyński, Sprawa do załatwienia. Listy do „Po prostu” 1955–1957, Warszawa 
2000.

24 Tamże, s. 18.
25 Co prawda Marcin Zaremba nie wspomina w swojej książce o powojennych lę-

kach, o zagrożeniach związanych z wojenną demoralizacją dzieci i młodzieży oraz 
wzrostem agresji, jednak wątek ten powraca jak mantra w publikacjach specjali-
stycznych z lat 1945–1948 oraz 1956–1969. Por. M. Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 
1944–1947, Kraków 2012.
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może i powinno interweniować. Co jest tu bardzo istotne, bo wyraźnie 
odbiega od dominującego nurtu rozliczeniowego, rodzice Ewy byli trzeź-
wi, a ojciec pełnił ważne funkcje w Kombinacie. Redakcja jednoznacznie 
potępiła ich okrucieństwo wobec córki, nazywając ich „zwyrodnialcami”, 
którzy bestialsko znęcają się nad dzieckiem. Stała za tym chęć wywołania 
możliwie szerokiego społecznego odzewu. I efekt został osiągnięty. Jeszcze 
wiele tygodni później do „Przyjaciółki” nadchodziły listy w obronie małej 
Ewy. Z drugiej strony nie bez przyczyny sprawa ta została włączona w cykl 
„Czarnej listy”, która podobnie jak serie dokumentów filmowych czy literac-
kich przywracała oficjalnej polskiej rzeczywistości jej codzienną, brzydszą, 
ciemniejszą stronę, zanegowaną przez stalinizm26. Wpisuje się ona w nurt 
odczarowywania brzydoty zarezerwowanej przez ostatnich kilka lat dla 
politycznego wroga. Gdyby historia Ewy wyszła na jaw rok wcześniej, mog-
łaby wejść do Poematu dla dorosłych Ważyka. Wraz ze stabilizacją tendencje 
ku oczyszczaniu wygasły i dotyczyło to także relacji wewnątrzrodzinnych.

Niemniej jednak nawet przyjąwszy niesprawiedliwą perspektywę, że to 
tylko jedna z dziesiątków przypadkowych spraw związanych z nadużyciem 
czy niedomaganiem władzy, z powodu których oburzeni słuchacze pisywali 
do Radia, a czytelnicy do „Po Prostu” obok spraw o kradzież drutu z budowy 
i nepotyzm kierownika, to zapomnieć o sprawie nie pozwala nam źródło 
dokumentujące więcej niż być może tylko przypadkowo zauważony w re-
dakcji list i przypadkowo wysłana na miejsce zdarzeń redaktorka. Sprawa 
o znęcanie się nad Ewą, bo jako taka figuruje ona w inwentarzu akt sądo-
wych, nie trafiła na sale rozpraw z powodu listu do redakcji i interwencji 
dziennikarki. To było już postscriptum. Najważniejsze wydarzenia miały 
miejsce w czerwcu 1956 roku. Źródło to pozwala nam opuścić poziom 
dyskursu publicznego i zejść do poziomu praktyk społecznych, by dokonać 
oceny napięć, jakie rodziły się m.in. na styku tych dwóch poziomów, o ile 
w ogóle możemy takiego sztucznego podziału dokonać. 

Zdecydowałam się przyjrzeć tej sprawie jako wyjątkowej, odbiegającej 
od dziesiątek spraw sądowych, których przedmiotem była przemoc w ro-
dzinie. Nawet jeżeli podobne zdarzenia miały miejsce, to nie dysponujemy 
dziś tak szczegółowymi relacjami z przebiegu wydarzeń lub nie udało mi 

26 W. Tomasik, Między trasą W-Z a Pałacem Kultury (O przemianach polskiej kultury 
stalinowskiej), [w:] Październik ’56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym 
Polski. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Rzeszów 23–25 września 1996, red. 
A. Kulawik, Kraków 1996, s. 13.
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się podobnych przekazów odnaleźć. Przemoc fizyczna w rodzinie sta-
wała się ewentualnie sprawą publiczną wówczas bowiem, gdy kończyła 
się tragicznie, śmiercią lub trwałym okaleczeniem ofiary. 

Sprawa Ewy miała wymiar lokalnego skandalu, który ujawnił w try-
bie przyspieszonym to, co zwykle pozostaje ukryte w czterech ścianach. 
W ujawnianiu tego, co utajnione, ogromną rolę odgrywały emocje, które 
szczególnie na początku współdecydowały o zachowaniu wielu uczestni-
ków zdarzeń w Nowej Hucie. Ogromny wpływ na narastanie napięcia miała 
bez wątpienia także sytuacja głównych bohaterek wydarzeń: bezbronnej 
ośmioletniej dziewczynki i oskarżonej, która nie była rodzoną, ale przybra-
ną matką Ewy. Postępowanie nie stało się szczególnym przełomem w my-
śleniu o przemocy w polskiej rodzinie, nie było bowiem w PRL wielkich 
społeczno-kulturowych zwrotów w dyskursie o przemocy porównywal-
nych z założeniem niebieskiej linii i debatą wokół książki Gnój Wojciecha 
Kuczoka w okresie transformacji lat dziewięćdziesiątych. Chociaż – jeszcze 
raz podkreślę – to, że sprawa miała miejsce w czerwcu 1956 roku, nie było 
przypadkowe. Wszystkie komentarze w tej sprawie wskazują, że bez nara-
stającej atmosfery niepokoju i potrzeby społecznego oczyszczenia Ewa nie 
doczekałaby się tak spontanicznej zewnętrznej interwencji. 

Zatrzymuję się więc nad sprawą Ewuni nie ze względu na jej przełomo-
wy charakter, lecz dlatego, że ujawnia ona pewne mechanizmy myślenia 
o przemocy w rodzinie, które na co dzień pozostawały niezauważalne, 
niejako przezroczyste dla aktorów historycznych. 

Ośmioletnia Ewa mieszkała z rodzonym ojcem, Władysławem Świ-
drem, mechanikiem, absolwentem technikum mechanicznego w Krako-
wie, zatrudnionym w Kombinacie, w samym centrum Nowej Huty, na 
osiedlu Centrum B2. Po śmierci jej matki ojciec ożenił się po raz drugi. 
Tym razem z Józefą, z chłopskiej rodziny mieszkającej w Karwinie w po-
wiecie miechowskim. Po wojnie dziewczyna, szukając szczęścia, przyje-
chała do Krakowa, ukończyła tam liceum spółdzielcze i przed zajściem 
w ciążę pracowała w handlu. W 1955, jako 26-latka, urodziła pierwsze 
dziecko, chore i od początku zagrożone śmiercią. 

Nieco światła na sytuację w domu rodzinnym Ewy rzuca zeznanie Sabi-
ny – przyjaciółki rodziny, która przez jakiś czas pomieszkiwała u Świdrów. 
Jej zdaniem początkowo Józefa traktowała dziewczynkę dobrze, jednak 
wszystko uległo zmianie, gdy urodziła chore dziecko. Wówczas Ewa zaczę-
ła ją drażnić. W domu zrobiło się do tego stopnia nieprzyjemnie, że kobieta 
postanowiła się wyprowadzić. Nie zniosła bicia Ewy nylonowym paskiem, 
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który miał leżeć zwyczajowo w kuchni na kaloryferze. W czerwcu 1956 
roku zdarzyło się, że w ciągu 10 dni Ewa dostała trzykrotnie lanie, raz od 
matki, a dwa razy od ojca. Zwykle szło o jedzenie, bo Ewa była powolna 
i wymiotowała w trakcie posiłków27. Zeznania Galant potwierdziła także 
babka Ewy Maria, u której dziewczynka przez jakiś czas mieszkała:

 […] nieczęsto chodziłam do domu syna, gdyż synowa niechętnie to 
widziała. Raz zwróciłam jej uwagę, że synowa powinna więcej serca 
okazać swej przybranej córce, ta oburzyła się na mnie, twierdząc, 
że dziecko jest uparte i musi ją wychować. Ja wtedy widziałam, jak 
dziecko klęczało w pokoju za jakąś karę28. 

Sąsiedzi twierdzili ponadto, że macocha sadzała dziecko do zimnej 
wody i przetrzymywała w szafie. 16 czerwca dziewczynka została tak do-
tkliwie pobita, że po przyjściu do szkoły, na prośbę nauczycielki, przeba-
dano ją, a notatkę o jej stanie zdrowia, czyli „licznych śladach obrażeń 
[…] na obu pośladkach, licznych sińcach na udzie i boku prawym, i na 
lewej skroni”, przekazano Lidze Kobiet, komitetowi rodzicielskiemu oraz 
przesłano do Huty im. Lenina. Sprawa bitego dziecka zaczęła szybko zata-
czać coraz szersze kręgi, bulwersując opinię publiczną do tego stopnia, że 
finalnie trafiła na łamy „Przyjaciółki”. Krytycznego 23 czerwca 1956 roku 
bicie Ewy ostatecznie przekroczyło progi mieszkania nr 34 i stało się spra-
wą publiczną. Jeden z nowohuckich milicjantów odnotował wówczas, że:

[…] ob. Widomski zgłosił mi, że w bloku 34 a m. 24 na Os. B2 znęca 
się nad dzieckiem Ob. Świderska Józefa, bijąc go, ponieważ słychać 
krzyki. Natychmiast udałem się na miejsce, gdzie stwierdziłem, że 
wokół bloku 34 jest zbiegowisko ludzi, którzy obserwują, jak zosta-
nie załatwiona sprawa odnośnie pobicia dziecka przez Świderską29. 

Sąsiedzi i przechodnie domagali się wyważenia drzwi do mieszkania, 
powtarzając informacje o ujawnionych w szkole sińcach i słyszanych na 
klatce schodowej krzykach dziecka. Wreszcie oświadczyli, że nie rozejdą się: 

27 Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej – AN Kr], Sąd Powiatowy dla  Nowej Huty 
[dalej – SP NH], II Kp 88/57, Przesłuchanie świadka: Galant Sabina, k. 64–66.

28 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Przesłuchanie świadka: Świder Maria, 12 XI 1956, k. 20
29 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Notatka służbowa 23 XI 1956.
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[…] dopóki milicja nie załatwi tej sprawy, aby wiedzieć, co jest z wy-
żej wymienionym dzieckiem Świder Ewą, która może być zamor-
dowana lub co innego gdyż ob. Świderska Józefa nie chce otworzyć 
drzwi milicji30. 

Ostatecznie milicjantowi udało się załagodzić sytuację i usunąć zbie-
gowisko, na co naciskała miejscowa prokuratura.

Sporą rolę w procesie dalszego nagłaśniania odegrało działanie kierow-
nictwa zakładu pracy ojca Ewy. Na osiedlu Centrum B2 mieszkał starszy 
inspektor Dyrekcji Inwestycji Huty im. Lenina Adam Vogelsinger, który 
postanowił zająć się sprawą jako sekretarz Rady Miejscowej. Informacja 
o maltretowaniu dziecka dotarła do niego prawdopodobnie dwojakimi 
kanałami. Ścieżką oficjalną do Kombinatu nadeszła informacja lekarska 
o obrażeniach Ewy, a prywatnie wiedzieć musiał o wydarzeniach jako 
sąsiad Świdra.

Świder został wezwany na plenum Rady Miejscowej w dziale Głów-
nego Energetyka Inwestycji, gdzie miał oficjalnie wyjaśnić sprawę bi-
cia i obchodzenia się z dzieckiem w jego domu. Gdy przedstawiono mu 
zaświadczenie lekarskie, zaprzeczył, a następnie przyznał, że raz tego 
rodzaju pobicie dziecka miało miejsce, lecz twierdził, że to są „jego pry-
watne sprawy”. W związku z tym Rada Miejscowa „celem obiektywnego 
załatwienia sprawy i zbadania warunków bytowych dziecka […] wyłoniła 
komisję dwuosobową”31.

Komisja, czyli dwie pracowniczki, poszły do Świdrów. Kobiety zasta-
ły znerwicowaną przybraną matkę Ewy, która zajmowała się wówczas 
chorym niemowlakiem. Józefa zapytana o to, dlaczego bije ośmiolatkę, 
powiedziała, że Ewa jest krnąbrna i nieposłuszna i wówczas wyjątkowo 
ją zdenerwowała, bo spóźniła się ze sprawunkami. Oświadczyła, że: 

[…] zbiła dziecko niebardzo [podkreślenie – B.K.-K.] (16 czerwca), 
a dopiero gdy ojciec wrócił z delegacji i ona mu o tym powiedziała, 
ten dopiero zbił Ewę bardzo i wtedy właśnie interweniowała MO 
i sąsiedzi (23 czerwca) 32.

30 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, notatka służbowa 23 VI 1956.
31 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Protokół przesłuchania: Vogelsinger Adam, k. 22–23.
32 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Protokół przesłuchania: Bujak Ludwika, 29 XI 1956.
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Świdrowa początkowo w ogóle zaprzeczała, że bije dziecko, ale gdy 
rozgadała się, napomknęła, że:

[…] biła ją czasem ręką, dając klapsa, potem że pasem lnianym, a po-
tem że pasem skórzanym, a wreszcie znów wszystkiemu zaprzeczyła. 
Przez cały czas rozmowy Świdrowa starała się nas przekonać, że ona 
jest wykształcona i wie co robi33. 

Podkreślała, że Ewa wymiotuje podczas posiłków i to jest najczęst-
szą przyczyną awantur. Konkluzja Bujakowej była jednoznaczna. Świdrowa 
się nie poprawi i nie stworzy Ewie „właściwej atmosfery domowej”. Nie 
czuła żalu, lecz tylko złość na sąsiadów, teściową i babkę Ewy ze strony 
nieżyjącej matki. Ponadto starała się przekonać ją, że dziewczynka jest 
złym dzieckiem34. Przed sądem Józefa w ogóle nie przyznała się do bicia 
dziecka. Tylko raz miała uderzyć Ewę paskiem szmacianym. Zmuszała 
jedynie Ewę do jedzenia, bo chciała, by jadła gotowane posiłki, a nie tylko 
chleb z masłem jak u babci. Zaznaczyła także:

Milicjanci mi powiedzieli, że telefonowali do prokuratury, że tam 
prokurator oświadczył im, że ta sprawa nie nadaje się do sądu, bo nie 
zaznaczono jakie pobicie czy ciężkie, czy lekkie na zaświadczeniu 
i może to być uznane za normalne karcenie dziecka [podkreśle-
nie – B.K.-K.]35. 

Czterdziestoczteroletni Władysław Świder powiedział przed sądem:

Nie znęcałem się […]. Wyjaśniam, że w czerwcu 1956 roku przy-
karciłem dziecko uderzając paskiem nylonowym od spódniczki 
żony. […] Ja, bijąc dziecko, miałem ku temu przyczyny. Dziecko to 
przyszło wówczas podrapane i ja pytałem go, gdzie była. Ta podała, 
że była gdzieś w ogrodzie, chodziła po drzewie i upadła. Ja jej wów-
czas zwróciłem uwagę, że już się jej u mnie zbiera i kiedyś dostanie. 
Gdy następnego dnia zauważyłem, że Ewa maluje po książkach 
kazałem jej podać pasek. Ewa podała. Kazałem jej położyć się na 

33 Tamże.
34 Tamże, k. 27.
35 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Przesłuchanie oskarżonej: Świder Józefa, XII 1956.
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kanapie i uderzyłem paskiem po tyłku może 3 lub 4 razy. Następnie 
spytałem jej, czy wie dlaczego dostała, że powinna to rozumieć, że 
nie czynię tego z przyjemnością. […] Od czasu czerwca br. nigdy 
Ewy nie uderzyłem, bo nie zasłużyła na to [podkreślenie – B.K.-K.]36.

Sąd nie uwierzył w wyjaśnienia oskarżonych. Ojciec przesiedział 8 mie-
sięcy w więzieniu. Józefa dostała 6 miesięcy w zawieszeniu. Na 2 lata ode-
brano im prawa rodzicielskie. Tekst wyroku zasługuje na szczególną uwagę. 
Sędzina podkreślała, że rodzice dbali o rozwój intelektualny Ewy i intere-
sowali się dzieckiem, a jednocześnie dotkliwie karcili je cieleśnie. W uza-
sadnieniu zapisała, że logiczne wydaje się przecież, że skoro dziecko było 
grzeczne i posłuszne, to nie zachodziła potrzeba tak częstego i surowego 
bicia37. Ostatnie zdanie zamykające wyrok poświęcone jest Józefie, która 
zdaniem sądu znęcała się nad pasierbicą, bijąc ją. Nad drukowanym tekstem 
widnieje jednak odręczny dopisek. Jakby samo zdanie dokumentujące bicie 
nie wystarczało jako podstawa skazania na karę więzienia. Protokolant albo 
sędzina w swoim imieniu napisali jedno słowo: „nadmiernie”38.

Płynna granica między dobrem i złem

W obronie bitego i dręczonego dziecka stanęli ostatecznie wszyscy bez 
wyjątku sąsiedzi i znajomi, a nawet matka oskarżonego Świdra. To samo 
dotyczyło instytucji publicznych – szkoły, stowarzyszeń i Kombinatu. 
Proces wykazał, że oboje rodzice znęcali się nad Ewą, tłum obwiniał 
jednak gównie przybraną matkę i ten pogląd znalazł odbicie w przekazie 
prasowym. Zakład pracy odwrotnie – skupił się na odpowiedzialności 
ojca. To ojciec także poniósł przede wszystkim karę, ale wynikać to 
mogło z obowiązków macierzyńskich Świdrowej w stosunku do młod-
szego dziecka. Oboje stracili prawa rodzicielskie wobec Ewy. Trudno 
doszukiwać się w przebiegu zdarzeń cech paniki moralnej. Ani jedno 
z oskarżonych nie budziło społecznej niechęci, nie było obce w osie-
dlowej, migracyjnej przecież społeczności. Wydawać by się mogło, że 
dobrze zadziałał system społecznej kontroli, a bicie dziecka było jedno-
znacznie potępiane społecznie i skutecznie publicznie karane. Nie jest 

36 AN Kr, SP NH Kp 88/57, Protokół przesłuchania: Władysław Świder, XII 1956.
37 AN Kr, SP NH, II Kp 88/57, Wyrok 11, III 1957, s. 206.
38 Tamże.
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to jednak tak proste. I wskazują na to wypowiedzi nie tylko rodziców, 
które mogłyby nie być tutaj traktowane jako dostatecznie wiarygodne. 
W ich słowach pobrzmiewa bowiem to, co najlepiej wybrzmiało w wyroku 
sądowym. Ewa mogła być bita, chociaż nie jest to zalecane w wypadku 
tak spokojnych i grzecznych jak ona dzieci, ale nie powinna być bita 

„nadmiernie”. Sąd i oskarżeni różnili się więc jedynie w ocenie dopusz-
czalnego natężenia kary. Samo bicie nie budziło zastrzeżeń, jeżeli dziecko 
na nie zasłużyło. Krzyki małej Ewy i jej sińce zostały odczytane jako znak 
przemocy fizycznej, a nie zasłużonego karcenia, bo przekroczono jednak 
bliżej nieokreśloną dopuszczalną „normę”39. Co do tego jednak, gdzie 
powinna istnieć granica, nie ma jasności. Sytuacja może być w równym 
stopniu odbierana przez obserwatorów i uczestników zdarzeń jako „nie-
przyjemna” (w wypadku przyjaciółki rodziny), jak i groźna (sąsiedzi) czy 
mieszcząca się w granicach „normy” (rodzice). Sprawcy są przekonani 
o swojej niewinności, przede wszystkim ze względu na intencje, jakie 
im przyświecały. Zdaniem Świdra, który podobnie jak żona nigdy nie 
okazał skruchy, dziewczynka zasłużyła na karę cielesną, ponieważ była 
niegrzeczna. „Miałem ku temu przyczyny” (czytaj: nie znęcałem się), jak 
zeznał Świder. Przekaz odgórny (instytucjonalny) jest jeszcze bardziej 
jednoznaczny. Język instytucji, w tym wypadku głos sędziny, potwierdza, 
że mamy do czynienia z momentem pewnej niejednoznaczności, wahania, 
niepewności, który może jednak w przyszłości zaowocować przełomem. 
Odręczny dopisek o „nadmiernym” biciu i postawy wszystkich uczestni-
ków zdarzenia potwierdzają, że samo bicie dziecka nie jest w żaden sposób 
sprzeczne ze społeczną normą, nie jest jeszcze traktowane w kategoriach 
przemocy, ocenianej z perspektywy moralnej jako zło. Moment wahania 
sądu z kolei uświadamia, że granica pomiędzy karaniem i znęcaniem się 
nad dzieckiem pozostaje niewyraźna. 

Gdy wczytamy się w przekazy świadków, którzy dzwonili na komendę, 
dowiemy się, że postanowili zabrać głos, bo obawiali się najgorszego – 
śmierci dziecka. Chociaż o biciu wiedziały od dłuższego czasu babka 
i pomieszkująca u Świdrów Sabina, a ostatnia z wymienionych była znie-
smaczona sytuacją do tego stopnia, że wyprowadziła się z ich mieszkania, 
żadna z nich nie zgłosiła sprawy na komendę. Zrobiła to dopiero nauczy-
cielka. Jak już wspomniałam wyżej, gotowość do interwencji w czerwcu 

39 P. Spierenburg, Violence: Reflections About a Word, [w:] Violence in Europe. Historical 
and Contemporary Perspectives, dz. cyt.
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Wprowadzenie: Sprawa Ewuni Świder, Nowa Huta, czerwiec 1956  

1956 roku może być dzisiaj interpretowana jako pochodna kontekstu spo-
łeczno-politycznego. Zbiegowisko, telefony na komendę, które wykonało 
prawdopodobnie kilka osób jednocześnie, wreszcie, a może właśnie szcze-
gólnie, zaangażowanie zakładu pracy mogą być odczytane jednoznacznie 
jako przejaw społecznego niepokoju, a ze strony administracji Kombinatu 
i funkcjonariuszy milicji – lęku przed rozprzestrzenieniem się napięcia. 
Gdyby nie to, sprawa Ewy nie mogłaby liczyć na tak wielki rozgłos i Świder 
zapewne nie znalazłby się w więzieniu. Poza ogólną atmosferą sprzyja-
jącą wspólnotowemu wzburzeniu na korzyść Ewuni zadziałało też kilka 
dodatkowych czynników: Centrum B2 było zamieszkane w znakomitej 
większości przez migrantów wiejskich, przyzwyczajonych prawdopo-
dobnie do sąsiedzkich interwencji w życie rodzinne. Społeczna kontrola 
w tym wypadku nie oznaczała tylko kontroli przestrzeni życia prywatnego 
mieszkańców osiedla, przeciwnie – w Nowej Hucie życie prywatne prze-
platało się z życiem zawodowym. Ci sami ludzie, którzy pracowali razem 
w Kombinacie, spotykali się pod wspólną klatką schodową albo przynaj-
mniej na jednym podwórku. Wreszcie w tym czasie postępowała w Hucie 
stabilizacja rodzinna, a to wiązało się w praktyce z obecnością w domach 
wielu z mieszkających w Hucie żon, które nie podejmowały pracy zawo-
dowej40. W świetle tego jednostkowego przekazu trudno także odmówić 
służbom publicznym (milicji, Ligi Kobiet) społecznego zaufania41. 

Opinia publiczna w szczególny sposób potępiła jako sprawczynię przy-
braną matkę dziecka, od której jako kobiety wymagano wielkoduszności 
i empatycznego stosunku do dziecka. Przemoc w wypadku ojca wydawała 
się prawdopodobnie dużo bardziej zrozumiała i wciąż jeszcze do pewnego 
stopnia zgodna z „naturalnym porządkiem rzeczy” (ojciec jako uosobienie 
surowości). Warto pamiętać, że odwilż przyniosła nową, odmienną od 
rewolucyjnych wizji doby stalinizmu refleksję na temat społecznej roli 

40 Zob.: F. Adamski, Rodzina nowego miasta: kierunki przemian w strukturze społecz-
no-moralnej rodziny nowohuckiej, Lublin 1970.

41 Dotychczasowe ustalenia na temat społecznego odbioru funkcjonariuszy MO 
w Nowej Hucie nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznej opinii w tej 
sprawie. Wojciech Paduchowski w swoim studium o Milicji Obywatelskiej 
i Służbie Bezpieczeństwa w dzielnicy pisze, że funkcjonariusz MO nie budził 
szacunku opartego na lęku porównywalnego z funkcjonariuszem Urzędu Bez-
pieczeństwa, zob. W. Paduchowski, Nowa Huta nieznana i tajna. Obraz miasta 
w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej, Kraków 
2014, s. 311–314.
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kobiety. Wiele publicystów i publicystek zwracało uwagę na zaniedbanie 
przestrzeni domowej przez zobowiązane do pracy zawodowej matki42. 
Było to wyraźne odreagowanie szybkich zmian lat 1949–1955, kiedy to nie 
zadbano ani o transformację kulturowej roli ojca, ani o rozbudowę systemu 
pomocy socjalnej dla rodzin w postaci placówek opiekuńczych i edukacyj-
nych. W konsekwencji polskim rodzinom miał zagrażać kryzys w postaci 
rozwoju alkoholizmu i „chuligaństwa domowego”, a sporą część winy za tę 
sytuację składano na barki niedostatecznie kompetentnych w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego kobiet. Był to element procesu, w którym praca 
domowa kobiet zyskiwała w Polsce pierwszeństwo przed pracą zawodową. 
A jedną z ważnych konsekwencji takiego zwrotu było przeniesienie, a może 
raczej umocnienie, odpowiedzialności kobiety za dom i rodzinę.

W przekazie medialnym o Ewie podkreślano brak związku krwi mię-
dzy sprawczynią i ofiarą („syndrom macochy”). W ten sposób sprawę 
okrucieństwa przetłumaczono na dobrze znany, oswojony język po-
rządku, w którym rodzina pozostaje jednak gwarantem bezpieczeństwa. 
Macocha jako obca Ewie mogła dopuścić się tego, czego rodzona matka 
prawdopodobnie nigdy by nie zrobiła. Sprawy przemocy popełnianej 
przez kobiety wobec dzieci były generalnie najbardziej nośne medial-
nie i budziły największe oburzenie opinii publicznej. W tej sytuacji nie 
powinno nas dziwić, że symbolem przemocy w rodzinie w PRL zosta-
ła, przynajmniej w polskiej pamięci, warszawska nauczycielka, która 
w 1982 roku zakatowała na śmierć swojego pasierba43. Wobec tak nośnego 
znaku w zasadzie giną wszyscy maltretujący sprawcy, o których będzie 
mowa w tym rozdziale. 

5.1. Dyskurs prawny i pedagogiczny o karceniu 

Przemoc nie jest zjawiskiem jednowymiarowym i ma wiele odniesień 
w praktyce społecznej. Biorąc pod uwagę mikrosocjologiczny namysł nad 
przemocą, nawet jeżeli jest on zdaniem samych socjologów stosunkowo 

42 M. Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015, 
s. 235.

43 B. Seidler, Metody wychowawcze [Proces o dzieciobójstwo], „Życie Literackie” 1982, 
nr 7. Sprawę Renaty K. ponownie nagłośnił przed kilku laty Mariusz Szczygieł, 
zob. tegoż, Śliczny i posłuszny, „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 25.06.2013.
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ubogi44, należy przyjąć, że w wypadku przemocy domowej możemy mieć 
do czynienia z ogromną różnorodnością relacji przemocowych: 

Małżonek może zaatakować współmałżonka, dorośli mogą bić 
swoje dzieci i odwrotnie. Osoby dorosłe zaangażowane w tę rela-
cję mogą być biologicznymi rodzicami lub przybranymi, przygod-
nymi partnerami jednego z rodziców czy opiekunami. Istnieje tak-
że zjawisko przemocy dorosłych dzieci wobec starszych rodziców. 
I wreszcie najbardziej powszechna przemoc między rodzeństwem45. 

Biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, niemal każda z tych relacji 
interpersonalnych odsyła nas do nieco innego społecznego dyskursu. 

Jedną z pierwszych polskich badaczek, która w PRL przeprowadziła 
pogłębione psychologiczne badania nad fizyczną przemocą wobec dzieci, 
była Anna Piekarska46. Miało to miejsce dopiero w połowie lat osiemdzie-
siątych, kiedy dostępne były głównie badania kryminologiczne wskazujące 
na skutki przemocy47. Swoje studium oparła na badaniach 100 warszaw-
skich rodzin, które reprezentowały zdecydowanie wyższe niż przeciętne 
wykształcenie (82% badanych miało wykształcenie co najmniej średnie), 

44 J. Hearn, The sociological significance of domestic violence: Tensions, paradoxes and 
implications, „Current Sociology” 2012, nr 61 (2), s. 152–171.

45 R. Collins, Violence. A Micro-sociological Theory, Oxford 2008, s. 137.
46 Anna Piekarska wyniki swoich badań opublikowała przede wszystkim w książce 

Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców wobec dzieci. Przejawy i psychologiczne uwa-
runkowania, Warszawa 1991. Cząstkowe wyniki jej badań psychologicznych nad 
agresją oraz refleksje w szerszym zakresie nad światowymi badaniami na ten 
temat autorka zawarła w artykułach publikowanych w 1983 i 1984 roku: Przemoc 
w rodzinie: socjopsychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska, „Psychologia 
Wychowawcza” 1984, nr 1, s. 44–54; Uwarunkowania, rozmiary i skutki zjawiska 
przemocy wobec dziecka. (Przegląd ważniejszych współczesnych badań w polskiej 
literaturze przedmiotu), „Psychologia Wychowawcza” 1984, nr 3, s. 301–310; Agre-
sywne wychowanie – analiza psychologiczna, „Psychologia Wychowawcza” 1983, 
nr 3, s. 301–316.

47 Monika Płatek podkreśla rangę badań kryminologicznych w tym zakresie Heleny 
Kołakowskiej-Przełomiec i Zofii Ostrihanskiej. Zob. m.in. H. Kołakowska-Prze-
łomiec, Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych, [w:] Zagadnienia 
nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, red. J. Jasiński, Wrocław 
1978; Z. Ostrihanska, D. Wójcik, Karalność uczniów nieprzystosowanych społecznie, 

„Archiwum Kryminologii” 1984, t. 11, s. 143–166.
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ponadprzeciętny standard życia, jeżeli chodzi o status materialny, wresz-
cie ich zwykle dwoje dzieci nie sprawiało w większości wypadków (56%) 
żadnych problemów wychowawczych. Piekarska przebadała więc rodziny, 
które według ówczesnych standardów reprezentowały pożądaną rodzi-
nę nowoczesną. Badania Piekarskiej były badaniami psychologa (badania 
kwestionariuszowe i test projekcyjny), w których uwzględniła tak perspek-
tywę rodziców, jak dzieci. Pokazały one niemal powszechne przyzwolenie 
na stosowanie kar fizycznych:

14% badanych dzieci raportowało bycie pobitym przez rodziców 
(„lanie” – doświadczone co najmniej raz), konsekwencją czego było 
odniesienie różnorodnych obrażeń, takich jak siniaki czy zadrapa-
nia. 12% dzieci przyznało, że ich rodzice stosują kary fizyczne po-
wszechnie (nawet za drobne przewinienia), zaś ponad 30% podało, 
że zna co najmniej jedno dziecko, które było ciężko pobite przez 
rodziców lub też takie, które bite jest nawet za błahe przewinienia48. 

Sama Piekarska podkreśla, że jej badania z lat 1982–1984 dokumen-
tują „powszechność stosowania przemocy fizycznej i psychologicznej 
jako metody rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi, ale 
także dużą intensywność kar cielesnych wykraczających poza prawną do-
puszczalność”49. Rodzice bili, gdy zawiódł krzyk. 81,7% stosowało klapsy, 
66,8% bicie ręką, przy czym co drugi rodzic stwierdził, że robi to rzad-
ko, a co czwarty rodzic – że dość często. „Solidne lanie” było, chociaż 
rzadko, stosowane w co trzecim domu. Ponad 44% przyznało, że zdarza 
im się użyć pasa lub innego przedmiotu. Ankieta ujawniła, że dzieci są 
szarpane, ciągnięte za włosy i uszy, policzkowane lub rodzice rzucają 
w nie różnymi przedmiotami. Co czwarty rodzic pozbawiał dziecko za 
karę posiłku, miejsca do spania lub ograniczał jego swobodę, czyli najpraw-
dopodobniej izolował albo odwrotnie – „wyrzucał z domu”50. Kilkanaście 
procent ankietowanych warszawiaków przyznało, że rzadko, bo rzadko, 
ale jednak zdarzało im się bić dziecko „na oślep” lub je kopać. Co jednak 
szczególnie ciekawe, ankietowane dzieci nie podważały zasadności sto-
sowania tego typu kar, z czego możemy ponownie wnioskować, że były 

48 A. Piekarska, Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie…, dz. cyt., s. 13.
49 Tamże, s. 12.
50 A. Piekarska, Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców…, dz. cyt., s. 56–58. 



201

5.1. Dyskurs prawny i pedagogiczny o karceniu 

one elementem relacji dziecko – rodzic, opartej na zasadach rygoryzmu, 
uznawanych powszechnie za normę. 

Tomasz Sokołowski zauważył, że karcenie dotyczyło przede wszystkim 
dzieci młodszych (według S. Słyszowej – 10% młodszych dzieci w wieku 
szkolnym doświadczało w latach osiemdziesiątych karcenia w domu). 
W tym samym bowiem mniej więcej czasie co Piekarska Sokołowski prze-
prowadził badania ankietowe nad karami cielesnymi stosowanymi przez 
rodziców wśród starszej młodzieży. Na jego ankietę odpowiedziało prawie 
tysiąc 15-latków, a wynikało z niej, że kary cielesne stosowało wobec nich 
tylko 2,6% rodziców. Zdecydowanie dominowały zakazy wychodzenia 
z domu (w co czwartym domu)51. Ankieta wykazała w ogóle bardzo niski 
stopień rygoryzmu w relacjach rodzice – nastolatki (np. tylko 3,5% – na-
pomnienia krzykiem, 3,3% – krytyczne uwagi). 

Dane na temat praktyk społecznych końca PRL mogą nieco zaska-
kiwać, biorąc pod uwagę długą debatę na temat nieskuteczności stoso-
wania kar cielesnych. Począwszy od epoki oświecenia, część pedagogów, 
filozofów i duchownych starała się zniechęcać do stosowania kar ciele-
snych w wychowaniu dzieci. Ich głos ginął jednak na ziemiach polskich 
zagłuszony przez zgodny chór poparcia dla bicia jako głównego środka 
w systemie rygorystycznego wychowania. O tym, jak powszechne było 
wówczas stosowanie przemocy – zaznacza Aneta Bołdyrew – świadczyć 
mogą słowa Ignacego Fijałkowskiego, który w 1819 roku przestrzegał 
przed biciem mogącym spowodować kalectwo lub śmierć: „Przestrzegajcie 
także, abyście […] pięścią między plecy, w piersi, w głowę, w twarz lub 
narzędziami takiemi nie bili, któremi dzieci łatwo skaleczyć, a czasem 
na zawsze zdrowie odebrać lub przedwczesną śmierć zadać im można”52. 
Mniej więcej sto lat później większość pedagogów opowiadała się zgodnie 
i zdecydowanie przeciwko karom fizycznym, zalecając cierpliwą rozmowę, 
jednak jak wykazały badania Katarzyny Sierakowskiej skoncentrowane 
na wielkomiejskiej rodzinie inteligenckiej, nawet w tym otwartym na 
zalecenia specjalistów środowisku „skórobicie” było normą. Ci zaś, którzy 
nie bili, podkreślali ten fakt w relacjach wspomnieniowych, nieświadomie 
zaznaczając jego wyjątkowość53. W PRL karcenie uważano wciąż pod 

51 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, s. 74.
52 A. Bołdyrew, Kara i strach w wychowaniu dzieci…, dz. cyt., s. 1.
53 K. Sierakowska, Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka 

w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003, s. 129.
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względem prawnym za dopuszczalną metodę wychowawczą ułatwiają-
cą wyeliminowanie złych nawyków, chociaż nie uznawano tego środka – 
jak to miało miejsce wcześniej – za rekomendowany54. Brak rekomendacji 
był pochodną rozpowszechniania się nowoczesnej myśli pedagogicznej, 
w której kary cielesne zaliczano wprost do kategorii niewłaściwych za-
chowań. W jednym z ważnych podręczników pedagogiki, pod redakcją 
Marii Ziemskiej, czytamy:

W praktyce wychowawczej rodziców występują  jednak liczne 
jeszcze przejawy niewłaściwego karania dzieci. Świadczą o tym 
wyniki aktualnie przeprowadzonych przez Instytut Pedagogiki 
Uniwersytetu Gdańskiego badań, z których widać, że jeszcze 36% 
badanych rodziców stosuje kary tylko w przypływie gniewu, i to 
takie jak: krzyki, groźby, przydzielanie dodatkowych obowiązków, 
zawstydzanie w obecności innych, areszt domowy i kary ciele-
sne. Oto typowy przykład nieprawidłowego zastosowania kary 
przez rodziców podawany przez badaną młodzież z klas ósmych 
szkoły podstawowej. Jedna z dziewczynek relacjonuje: „Mama, 
będąc na wywiadówce, dowiedziała się, że mam złe stopnie, a ja 
w domu mówiłam, że takie… średnie. Po jej powrocie do domu 
dostałam lanie, potem mama oświadczyła mi, że przez całą noc 
będę siedziała za karę w piwnicy. Następnie zaprowadziła mnie 
tam i zamknęła na całą godzinę. Po powrocie do domu dostałam 
znowu lanie55. 

Relacja została zakwalifikowana przez pedagoga jako przykład „dużego 
braku kultury pedagogicznej” oraz niezrozumienia własnego dziecka. 

Rezygnację z wszelkich form bicia, także tzw. klapsów, rekomendowali 
autorzy popularyzatorskich książek o wychowaniu adresowanych do ro-
dziców. Teksty te były utrzymane raczej w tonie uprzejmej porady, a nie 
oskarżenia, czego przykładem są publikacje Haliny Filipczuk: 

54 H. Filipczuk, Rodzice i dzieci najmłodsze, Warszawa 1985, zob. także tejże i J. Flisak, 
Rodzina a rozwój psychiczny, Warszawa 1981; tejże, Rodzina i dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, Warszawa 1985; tejże, Każde dziecko jest inne, Warszawa 1960; tejże, Jak 
rozumnie kochać dziecko, Warszawa 1975.

55 M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, [w:] Rodzina i dziecko. Praca 
zbiorowa, red. M. Ziemska, Warszawa 1986 (wyd. pierwsze 1979), s. 329–330.
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Dorosły, który ukarał dziecko, na przykład dał mu klapsa, ma po-
czucie, że wykazał postawę aktywną, nie pozostał bierny wobec 
niegrzeczności dziecka. Ani nikt z otoczenia, ani on sam nie może 
postawić zarzutu, że nie zareagował, że zaprzepaścił możliwości 
wychowawcze. Wszak nie ograniczył się tylko do gadania, zadzia-
łał. Takie przeświadczenie potrzebne jest zwłaszcza tym rodzicom, 
którzy poświęcają dzieciom niewiele czasu, nie utrzymują z nimi 
stałego, bliskiego kontaktu. Wymierzając od czasu do czasu klapsy, 
mają poczucie, że wypełniają swoje rodzicielskie obowiązki, bo choć 
reagują rzadko, ale mocno56.

W sprawie karcenia dzieci toczyła się debata prawników, którzy także 
zdawali sobie sprawę, że życie polskich rodzin zdecydowanie odbiega 
od promowanych przez psychologów i pedagogów wzorców. Andrzej 
Dobrzyński pisał:

Problem kar cielesnych stosowanych przez rodziców wobec dziecka 
jest prawnie uregulowany. Współczesna pedagogika wprawdzie 
potępia zadawanie dziecku dolegliwości fizycznej, uznając ten śro-
dek oddziaływania za chybiony, jak również z reguły niekorzystnie 
wpływający na rozwój dziecka. W praktyce życia rodzinnego zdarza-
ją się jednak wcale nie odosobnione fakty stosowania kar cielesnych 
wobec nieposłusznych dzieci. Otóż ten środek wychowawczego 
oddziaływania nie nosi znamion przestępstwa, jeżeli jest karą za 
rzeczywiste przewinienie dziecka57. 

Wypowiadali się w tej kwestii przede wszystkim wymieniony wyżej An-
drzej Dobrzyński, ponadto Igor Andrejew i Jerzy Winiarz58. Próby dookreś-
lenia pojęcia karcenia miały miejsce dużo wcześniej niż późniejsza debata 
o przemocy w rodzinie. Najbardziej wpływową pracą z zakresu prawa na 
temat kar cielesnych w powojennej Polsce była bez wątpienia publikacja 
Oceny prawne karcenia nieletnich Igora Andrejewa, jednego z ważniejszych 
polskich sędziów i profesorów prawa okresu powojennego, który zasłynął 

56 H. Filipczuk, Rodzice i dzieci najmłodsze, dz. cyt., s. 162.
57 A. Dobrzyński, Przestępstwa przeciwko rodzinie, Warszawa 1974, s. 23.
58 I. Andrejew, Oceny prawne karcenia nieletnich, Warszawa 1964; J. Winiarz, Odpo-

wiedzialność cywilna z tytułu nadzoru nad dzieckiem, Warszawa 1973.
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m.in. udziałem w procesach stalinowskich. Jego książka z połowy lat 
sześćdziesiątych wyznaczała standardy na temat dopuszczalnej karalności 
cielesnej wobec dzieci w polskim prawodawstwie. Prawnicy odwoływali 
się do jego ustaleń z lat sześćdziesiątych niezmiennie do końca epoki. 

Andrejew uznawał, że „karcenie cielesne” jest dopuszczalne, ale pod 
warunkiem że odbywa się w stosunku do osoby niepełnoletniej i tyl-
ko w relacjach rodzinnych. Ponadto kara musi mieć cel wychowawczy, 
tzn. karcący rodzic musi być przekonany, że działa w takim właśnie celu 
(subiektywna ocena). Karcenie musi być sprawiedliwe, a sprawiedliwe 
oznacza tyle, że zawsze powinno ono łączyć się z przekonaniem karcące-
go o winie dziecka. Najciekawsze w teorii Andrejewa jest przypisywanie 
karcenia zwyczajowi, tzn. jego zdaniem powinno ono być wykonywane 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danym środowisku, i jako takie może 
być surowe. Jeżeli w zwyczaju lokalnym jest ciągnięcie za ucho, to jest 
ono dopuszczalne. Kara nie może jednak zagrażać zdrowiu psychicznemu 
i fizycznemu dziecka, czyli nie może być „znęcaniem się” czy dręczeniem, 
powinna być wykonywana odpowiednim przyrządem i nie przekraczać 
zdolności dziecka do jej znoszenia ani też nie może go poniżać. Kara nie 
powinna także w żadnym wypadku zaspokajać namiętności i złości. Reflek-
sje Andrejewa przypominają w wielu punktach zalecenia dla nauczycieli 
i wychowawców formułowane pod koniec XIX wieku, kiedy to karcenie 
było dopuszczalne, o ile było wykonywane zgodnie z regulaminem (na 
osobności, beznamiętnie, np. z użyciem trzcinki etc.).

W ten sposób Andrejew, a za nim analitycy, który wracali do problemu 
na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i zasadniczo po-
wtarzali jego tezy, sankcjonowali w pełni praktyki zwyczajowe, pomimo 
formułowanych na ten temat opinii ekspertów pedagogiki i psychologii. 
Anna Piekarska już w swoich opracowaniach z lat osiemdziesiątych za-
rzucała także prawnikom „pozorną precyzję” w sprawie stosowania kar 
cielesnych, w szczególności brak wyznaczenia konkretnej granicy pomię-
dzy znęcaniem się i karceniem59. 

Andrejew starał się jednak dookreślić specyfikę pojęcia „karcenia”. De-
finiował je dosyć zawile i w stylu przypominającym kodeks prawny jako: 
„wyrządzenie dolegliwości celem doprowadzenia do świadomości innej 
osoby naganności jej zachowania się, aby w ten sposób wpłynąć na za-
chowanie się tej osoby w przyszłości; przesłanką karcenia jest obowiązek 

59 A. Piekarska, Przemoc wobec dziecka w rodzinie…, dz. cyt., s. 302.
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posłuszeństwa wobec karcącego”60. Pojęcie karcenia miało jego zdaniem 
w większym stopniu podkreślać, że zastosowanie siły przez rodzica ma 
cel wychowawczy „i nigdy nie sięga tej surowości co kara, która może być 
karą śmierci”61. Sędzia podawał liczne przykłady stosowanych w praktyce kar, 
obejmujące różne rodzaje bicia po pośladkach, po rękach, po twarzy, pasem, 
rózgą i tzw. dyscypliną, a także ograniczanie wolności, jak „zamknięcie 
w chlewie, skrzyni, związanie sznurem, wyrzucenie z mieszkania na mróz, 
zmuszanie do zajmowania określonej, bolesnej pozycji itd.”62. Można zasta-
nawiać się nad tym, na ile ten zestaw oddaje praktyki stosowane w Polsce 
w momencie publikacji książki, czyli w połowie lat sześćdziesiątych, a na ile 
wyobrażenie na temat akceptowanych kar cielesnych istniejących w pokole-
niu ówczes nych pięćdziesięciolatków (Andrejew urodził się w Wilnie w 1915 
roku), którzy dorastali przed II wojną światową. Autor ma świadomość 
głębokiej zmiany, jaka dokonała się w myśli pedagogicznej, szczególnie 
od okresu oświecenia. Przywołuje nazwiska Jana Jakuba Rousseau, Jana 
Henryka Pestalozziego, Hugona Kołłątaja i innych pedagogów, których 
określa mianem „postępowych”, a którzy torowali drogę współczesnej myśli 
pedagogicznej potępiającej kary cielesne jako bezskuteczne. Na margine-
sie warto podkreślić, że w odróżnieniu od socjologów czy psychologów 
tego czasu Andrejew pozostaje w kręgu oddziaływania radzieckiej myśli 
pedagogicznej, której przekaz pozostaje pod tym względem jednoznaczny. 
Wśród najważniejszych współczesnych teoretyków pedagogiki wymienia 
więc Makarenkę, który uznawał celowość stosowania kar w zakładach 
wychowawczych, takich jak nagana, polecenia kolektywu, pozbawienie 
przywilejów, spełnianie dodatkowych obowiązków, ale wykluczał kary przy-
noszące cierpienie fizyczne. Negatywne skutki bicia Andrejew pokazuje, 
odwołując się do kolejnego radzieckiego pedagoga Mikołaja Bołdyrewa63, 
który do skutków kar cielesnych zaliczał nie tylko poczucie upokorzenia, 
ale także rozjątrzenie uczniów i wywołanie wewnętrznego sprzeciwu nawet 

60 I. Andrejew, Oceny prawne karcenia nieletnich, dz. cyt., s. 16.
61 Tamże.
62 Tamże, s. 17.
63 Wiele książek Bołdyrewa zostało przetłumaczonych w latach pięćdziesią-

tych na język polski, m.in. Praca wychowawcy klasowego nad kształtowaniem 
komunistycznej moralności uczniów, przeł. B. Horoszowska, Z. Janiszewska, 
Warszawa 1955; Znaczenie przykładu w wychowaniu dzieci, przeł. M. Uziem-
błowa, Warszawa 1951. 
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w wypadku, gdy zdają sobie oni sprawę, że postąpili źle. Przy czym rodzice 
są tu traktowani jako „wychowawcy z przyrodzenia”64.

Historycy myśli pedagogicznej podkreślają jednoznacznie negatyw-
ny stosunek radzieckiej pedagogiki do karania cielesnego, i zalecenia te 
odnosiły się nie tylko do promowanego wychowania kolektywnego65. 
Niezależnie od faktycznie praktykowanego karania tak rodzicielskie, jak 
instytucjonalne stosowanie kar cielesnych było w Związku Radzieckim 
potępiane na poziomie centralnym, podobnie jak wychowanie autorytarne 
jako takie. Począwszy od Makarenki aż po Azarowa pedagodzy zgadzali 
się, że nauczyciele i rodzice powinni odnosić się do dzieci ciepło i z em-
patią66. Zakaz stosowania kar cielesnych w szkołach obowiązywał w Rosji 
już od 1917 roku.

5.1.1. „Pedagog z epoki kamiennej”67

Doniesienia o stosowaniu kar cielesnych przez pedagogów pojawiały się od 
czasu do czasu w prasie, na co dowodem miały być wymienione przez An-
drejewa liczne artykuły prasowe, szczególnie z 1. połowy lat pięćdziesiątych68. 
Faktycznie dzisiejsze relacje uczniów są pełne opisów standardowych kar 
szkolnych stosowanych przez nauczycieli w PRL, takich jak ciągnięcie za uszy, 

64 Tamże, s. 79.
65 Według statystyk z lat osiemdziesiątych w Rosji Sowieckiej zaledwie 1 na 7 dzieci 

uczęszczało do żłobków i przedszkoli (nieco wyższe liczby odnotowano tylko dla 
Republiki Rosyjskiej), K.A. Kerns, J.M. Contreras, A.M. Neal-Barnett, Family and 
peers: Linking two social worlds, Westport, 2000, s. 49.

66 Tamże.
67 Tytuł podrozdziału nawiązuje do artykułu w poprzedniku wrocławskiej „Odry”, 

czyli „Nowych Sygnałach” z 1957 roku: E. Opoczyńska, Pedagog z epoki kamiennej, 
„Nowe Sygnały” 1957, nr 43, s. 4.

68 Andrejew odwoływał się do tekstów prasowych: I.M., O karach, „Przyjaciółka” 1950, 
nr 27, s. 12; O.N., Miotełka z rózg brzozowych, „Od A do Z” 1951, nr 36, s. 2; T. Bernaś, 
Bicie jest złym środkiem wychowawczym, „Szkoła i Dom” 1952, nr 6, s. 31; T. Majewski, 
Bić czy nie bić, „Dom” 1952, nr 7, s. 31; N. Dziewanowski, Bicie to zły środek wycho-
wawczy, „Dom” 1952, nr 8–9; M. Kozakiewicz, Za jednego bitego, „Życie Warszawy” 
1956, nr 198; A. Solska, Krzywda wyrządzona dziecku nie jest sprawą prywatną, „Try-
buna Ludu”, 28.04.1958; H. Bazarewska, Z notatnika młodej nauczycielki, „Nowa 
Kultura” 1958, nr 21; A. Łączyńska, Pobłażliwość czy twarda ręka, „Kierunki” 1958, 
nr 21, s. 10; Chodzi o los dzieci, „Trybuna Ludu”, 13.01.1959; Za bicie dzieci katecheta 
odpowie przed sądem, „Życie Warszawy”, 11.04.1959. 
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szczypanie czy bicie. Były one wykorzystywane nie tylko w związku ze zła-
maniem tradycyjnie pojętej dyscypliny szkolnej, ale także np. realizowaniem 
konkretnej polityki narodowościowej wobec uczniów kaszubskich i śląskich 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, mówiących dialektami lub – sto-
sując dzisiejsze pojęcie – etnolektami. Jak wspominał jeden ze świadków: 

Nie tylko zakazywano dzieciom mówić (po kaszubsku), ale kazali 
małym dziewczynkom donosić na chłopców, którzy mówili po kaszub-
sku w czasie przerw, i liczyć, ile słów kaszubskich użyli. Później, po 
powrocie do klasy, byli oni karani biciem gumową pałką albo trzciną69. 

Stosowanie kar cielesnych w powojennych placówkach oświatowych 
i wychowawczych wymaga odrębnych, pogłębionych badań. W tym miejscu 
wskażę jedynie, że nawet powierzchowne przyjrzenie się archiwaliom Mini-
sterstwa Oświaty z lat pięćdziesiątych pokazuje, że było to wówczas postrze-
gane jako problem, niezależnie od tego, w jakim celu praktyki przemocowe 
były wykorzystywane w wypadku poszczególnych nauczycielskich karier 
w okresie stalinowskim. Do ministerstwa przychodziły zażalenia w sprawie 
stosowania kar cielesnych, które urzędnicy określali mianem „karygodnych 
metod postępowania poniżających godność nauczyciela i wychowawcy i pod-
rywających zaufanie społeczeństwa do szkoły”70. Przeprowadzone docho-
dzenia miały potwierdzić słuszność skarg. Jak zwykle w takich wypadkach 
zalecano podjęcie tematu na konferencjach kierowników, dyrektorów, na 
posiedzeniach rady pedagogicznej, w zakładach wychowawczych i przedszko-
lach, by zmobilizować „opinię ogółu nauczycielstwa przeciwko tego rodzaju 
wykroczeniom popełnianym przez niektórych pracowników oświatowych”. 
Bicie było także określane jako sprzeczne z „moralnością socjalistyczną”71. 

Liczebność ukaranych być może do pewnego stopnia oddaje różnice 
lokalne w podejściu do stosowania kar cielesnych, ale mamy zbyt mało 
dowodów na poparcie takiej tezy. W Rzeszowie na 467 wszystkich otrzy-
manych w 1954 roku skarg na nauczycieli tylko 12 dotyczyło stosowania 

69 G. Stone, Slav Outposts in Central European History. The Wends, Sorbs and Kashubians, 
London–Oxford–New York–Sydney 2016, s. 320 [tłumaczenie własne].

70 AAN, Ministerstwo Oświaty, Gabinet Ministra, Wydział Prezydialny, 8675: Kary 
cielesne stosowane przez nauczycieli – skargi i zażalenia 1955, Pismo Dyrektora 
Gabinetu Ministra do kierownika Wydziału Oświaty, Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Poznaniu, 4 stycznia 1955, k. 1–2.

71 Tamże.
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siły, z czego jako słuszne zakwalifikowano zaledwie 4. W konsekwencji 
jedną osobę przeniesiono, jedna otrzymała naganę, a dwoje nauczycieli 
ukarano upomnieniami72. Z kolei we Wrocławiu 58 osób napisało o krzyw-
dzie dzieci (na 810 wszystkich zażaleń), a w 25 przypadkach uznano ra-
cje skarżących. Najbardziej rażące przypadki dotyczyły domów dziecka 
i przedszkoli, skąd zwolniono łącznie 7 osób za stosowanie siły (dodatkowo 
jedną ze szkoły podstawowej). Wrocławski Wydział Oświaty sformułował 
także szereg wniosków co do przyczyn stosowania kar cielesnych przez uka-
ranych nauczycieli i wychowawców. Niestety nie scharakteryzowano ani 
poziomu surowości stosowanych kar, ani metod. Kary cielesne miały być 
przede wszystkim reakcją na brak dyscypliny oraz „złośliwe nieodrabianie 
lekcji przez uczniów”73. Z drugiej strony przypisywano je także niskiemu 
wykształceniu pedagogicznemu, brakowi odporności psychicznej i nerwo-
wości niektórych pedagogów, którzy nie radzili sobie z licznym i „trudnym 
zespołem dzieci”. Znakiem czasu był podkreślony przez urzędników zarzut 
złej woli pewnych nauczycieli, którzy stosując niedozwolone kary, mieli 
prowokować zwierzchników do ich zwolnienia z określonej placówki, czyli 
anulowania nakazu pracy74. Na podstawie sprawozdań przesyłanych z całe-
go kraju do ministerstwa można wyciąg nąć wniosek, że wśród nauczycieli, 
na których skarżyli się rodzice czy opiekunowie, przeważali pracownicy 
młodzi, niedoświadczeni oraz słabo wykształceni75.

5.1.2. Skoro bije, znaczy – kocha

Pomimo wyraźnych zaleceń formułowanych wobec nauczycieli karce-
nie przez rodziców nie znalazło jasnego odzwierciedlenia w kodeksach 
karnych krajów socjalistycznych, w tym – w polskich. Było tematem 

72 Tamże, Sprawozdanie Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Rzeszowie, 25 I 1955 r., 
k. 6.

73 Tamże, Sprawozdanie Wydziału Oświaty Prezydium WRN we Wrocławiu, 27 I 1955, 
k. 8–10.

74 Tamże
75 Ogółem na prawie 10 785 skarg i zażaleń, które napłynęły do wydziałów oświaty 

w 1954 roku, 436 dotyczyło kar cielesnych, a 60% z nich zostało rozpatrzonych na 
korzyść dzieci. Nauczyciele otrzymali w większości kary dyscyplinarne: zwolnie-
nia – 24, przeniesienia – 30, inne kary dyscyplinarne – 61, upomnienia – 10, AAN, 
Ministerstwo Oświaty, Gabinet Ministra, Wydział Prezydialny, 8675: Kary cielesne 
stosowane przez nauczycieli – skargi i zażalenia 1955, Podsumowanie, k. 49–50.
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drażliwym. W kodeksie rodzinnym z 22 stycznia 1946 roku (art. 25 par. 2) 
zapis o „karceniu” mówił o ograniczeniu stosowania kar cielesnych do 

„granic wskazanych celem wychowawczym”, co w praktyce oznaczało 
akceptację takich metod w warunkach domowych. Z kolei w prawie opie-
kuńczym z 14 maja 1946 roku zakazano ich stosowania w odniesieniu 
do podopiecznych, co możemy odczytać jako podkreślenie, że prawo do 

„karcenia” dziecka mają tylko rodzice. W kolejnych kodyfikacjach kodek-
sów problemu nie podejmowano, co oznaczało, że temat – jak to określił 
w 1987 roku Tomasz Sokołowski – „celowo pozostawiano na uboczu”76, 
czyli obchodzono, bo nie można przyjąć, że brak przepisów oznacza za-
kaz. Według niego prawnicy uznali, że zachowanie prawa do karcenia 
miało wesprzeć zobowiązanie rodziców do zapobiegania „wykolejeniu”. 
Podejście to badacz jednocześnie uznał za słuszne, podkreślając, że prawo 
dostrzega kontrowersyjność kar fizycznych, ale uwzględnia rzeczywistość 
społeczną i nie może ingerować w życie rodzinne: 

Dopuszczalność karcenia rodzicielskiego opiera się zatem na przy-
jęciu, że w rodzinie prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody jest 
stosunkowo nieznane oraz uznaniu konieczności poszanowania 
autonomii rodziny w sprawach jej wewnętrznego życia [podkreś-
lenie – B.K.-K.], do którego należą środki wychowania stosowane 
przez rodziców wobec dzieci77. 

Dwie dekady wcześniej nieco inaczej uzasadniano niewyrażoną wprost 
zasadę nieinterwencji. Karcenie pozostawać miało w sprzeczności z kul-
turą socjalistycznej rodziny i powinno zanikać „w miarę podnoszenia 
się ogólnego poziomu kultury w społeczeństwie”78. 

Pogłębiona lektura powtarzanych wielokrotnie w PRL wywodów An-
drejewa ujawnia bardzo charakterystyczny konflikt. Sprzeczność tę można 
zamknąć w zdaniu: nauka wskazuje, że kary cielesne przynoszą tylko 
negatywne skutki, ale doświadczenie mówi, że nie można inaczej. An-
drejew uzasadnia tezę o zasadności kar cielesnych, odwołując się do sze-
regu specjalistów, ale ostatecznie akceptuje je na podstawie „przyjętych 

76 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym…, dz. cyt., s. 72.
77 Tamże, s. 83. 
78 I. Andrejew, Oceny prawne karcenia…, dz. cyt., s. 66–67.
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zwyczajów”, przy czym brak konkretnego wskazania instancji za ten zwy-
czaj odpowiedzialnej: 

Zakres kar jest funkcją miłości wzajemnej karcącego i ukaranego. 
Ponieważ w zasadzie miłość rodziców do dzieci, oparta m.in. na 
czynnikach biologicznych, należy do uczuć najsilniejszych, szkoda 
lub niebezpieczeństwo szkody, które może wynikać z karcenia cie-
lesnego i nadużyć tego karcenia, są stosunkowo nieznaczne. Gdy 
mówimy o szkodliwości karcenia cielesnego, nie tracimy z oczu 
faktu, że czasem zapobiega ono większemu złu, które najogólniej 
można określić jako wykolejenie dziecka [podkreślenie – B.K.-K.]79. 

W ten sposób sankcję ekspercką uzyskało, przynajmniej w odniesieniu do 
dziecka, powiedzenie „skoro bije, znaczy – kocha”. 

Rodzice zdaniem Andrejewa nie byli w połowie lat sześćdziesiątych 
dostatecznie wyedukowani do stosowania innych form pedagogicznego 
oddziaływania oraz byli zbyt zajęci pracą zawodową i społeczną. Kto 
i w jaki sposób miałby rodziców nauczyć alternatywnych metod wycho-
wawczych – tego Andrejew nie precyzuje. 

Co najważniejsze jednak, konkluduje, „ograniczenia w tak delikatnych 
stosunkach osobistych jak te, które są między rodzicami a dziećmi, są 
trudne do przeprowadzenia i skontrolowania w praktyce”80. 

Prawne przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych w zaciszu domowym, 
któremu gwarantowano autonomiczność, miało swoje konkretne konse-
kwencje w placówkach szkolnych, gdzie (bezprawne) dopuszczanie tego 
typu „metod” uzasadniano przyzwyczajeniem uczniów do rodzicielskiego 
lania. W ten sposób błędne koło przyzwolenia na codzienną „sprawiedliwą” 
i „nieszkodliwą” codzienną przemoc fizyczną wobec dzieci się zamykało. 

5.2. Przemoc domowa jako przemoc poalkoholowa 

W wypadku przemocy w rodzinie, inaczej niż w wypadku rozwodu, który 
doczekał się stosunkowo szybko zróżnicowanych opinii, tak praktyki sto-
sowane przez system prawno-karny, jak wyobrażenia obecne w dyskursie 

79 Tamże, s. 80–81.
80 Tamże.
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publicznym, w tym w dyskursie eksperckim, były zbieżne. Gdy przyjrzymy 
się większości wypowiedzi podnoszących problem przemocy w rodzinie, 
zauważymy, że jest on osadzany w kontekście alkoholizmu oraz marginesu 
społecznego. Znakiem otwarcia dla takiego podejścia może być fragment 
inscenizowanego filmu dokumentalnego Dzieci oskarżają w ramach „Czar-
nej serii”, który nakręcili Jerzy Hoffmann i Edward Skórzewski. Rozmowa 
lekarza z pobitym chłopcem może być symbolem dominującego wyobra-
żenia na temat przemocy wobec członków rodziny:

Chłopiec: Tatuś przyszedł do domu pijany i chciał mamusię bić. Ja 
wtedy byłem w łóżku. Wyskoczyłem i tatusia chciałem odciągnąć. 
Ale tatuś mnie uderzył w czoło. 
Psycholog/lekarz: A tatuś często pije?
Chłopiec: Pije, prawie że codziennie.
Psycholog/lekarz: A mamusia, Andrzejku, także pije?
Chłopiec spuszcza głowę, nie odpowiada81. 

Chociaż krytycyzm społeczny w duchu „Czarnej serii” skończył się 
wraz z dekadą lat pięćdziesiątych, przekonanie, że alkoholicy są spraw-
cami przemocy w zaciszu domu, przetrwało Gomułkę i Gierka. Zdanie 
to stało się bardzo szybko jednoznaczne z twierdzeniem: Przemoc to 
problem rodzin alkoholików. Mówiąc obrazowo, Ewunia – sierotka, bita 

„nadmiernie” przez zatroskanych, lecz „nie znających umiaru” rodziców, 
przegrała w publicznym starciu z Andrzejem – synem alkoholika, który 
nie zna umiaru, bo pije. Statystycznie było to uzasadnione. Dzisiaj szacuje 
się, że po pijanemu popełnianych jest 70% tego typu przestępstw. Jak 
kształtowały się takie statystyki w PRL, możemy jedynie się domyślać. 
Z jednej strony alkoholizm był problemem powszechnym, z drugiej – sto-
sowanie siły nie budziło porównywalnego ze współczesnością oburzenia. 
Niezależnie od tego, jak mała lub znacząca była owa coraz bardziej moim 
zdaniem tabuizowana mniejszość stosujących siłę w życiu codziennym na 
trzeźwo, niemal zniknęła ona z horyzontu zainteresowań służb publicz-
nych. Usankcjonowaniem takiej sytuacji były zmiany prawne dotyczące kar 
za znęcanie się nad członkami rodziny wprowadzone w tym samym 1956 
roku. Wraz z wprowadzeniem ustawy z 27 kwietnia o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi odpowiedzialność za tego typu przestępstwa ograniczono 

81 Dzieci oskarżają, reż. J. Hoffman, E. Skórzewski, 1956.
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w praktyce sądowej do osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem 
alkoholu. Mimo że w kodeksie karnym z 1932, obowiązującym w Polsce 
do 1969 roku, znajdował się stosowny artykuł dotyczący znęcania się. 
Skazania, jeżeli miały miejsce, następowały niemal w 100% w oparciu 
o ustawę „alkoholową”. Ustawa z 1956 roku okazała się na tyle niepre-
cyzyjna (np. w kwestii poziomu wymaganej nietrzeźwości), że została 
gruntownie znowelizowana w 1959 roku. 

W PRL nie stosowano w ogóle pojęcia przemocy domowej. Aż do 
czasu wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 roku na ziemiach polskich 
stosowało się pojęcia „udręczenia”, „męczarni” i „srogości”. Takie terminy 
funkcjonowały np. w kodeksach karnych Królestwa Polskiego jako części 
Rosji; w zaborze austriackim – stosowano pojęcie „ukrzywdzenia cielesne-
go” w wyniku nadużywania prawa karcenia. W Rzeszy z kolei „znęcanie” 
to ciężki kwalifikowany uraz cielesny.

W kodeksie z 1932 roku, obowiązującym, przypomnijmy, do 1969 roku, 
przemoc wobec członków rodziny obejmował art. 246, według którego: 

„Kto znęca się fizycznie i moralnie nad pozostającą w stałym i przemijającym 
stosunku do sprawcy osobą nieletnią poniżej lat 17 lub bezradną, podlega 
karze więzienia do lat 5”82. W odpowiedzi na wątpliwości tak co do samego 
pojęcia „znęcania się”, jak i pojęcia „osoby bezradnej” Komisja Kodyfika-
cyjna odpowiedziała, że „działanie przestępcze określone mianem »znę-
cania się« zostało podane bez definicji i kazuistycznych przykładów w tym 
przekonaniu, że jest ono dostatecznie wyraźne i obszerne, by objąć trudne 
do wyliczenia przypadki złego traktowania”83. Podkreślono, że znęcaniem 
może być bicie, zadawanie razów, w ogóle zadawanie fizycznego cierpienia, 
jak i „sprawianie ciężkich przykrości moralnych”, tak jednorazowych, jak 
i powtarzalnych84. Do znęcania się zaliczono, poza znęcaniem „aktywnym”, 
także zaniedbanie, odmowę pożywienia, czyli „w odpowiednich warunkach” 
każde działanie mające na celu krzywdę fizyczną.

Zabrakło w tym wypadku dookreślenia wprost osób dorosłych doświad-
czających znęcania, czyli tych, których w starszym niemieckim kodeksie 
określono pojęciem „domowników” (chociaż polscy ustawodawcy nawią-
zywali do kodeksu z 1871 roku). Niemniej jednak ustawodawcy tłumaczyli, 

82 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku – Kodeks karny.
83 A. Ratajczak, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego 

prawa karnego (zagadnienia wybrane), Warszawa 1980, s. 122–123.
84 Tamże.
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że „bezradny” oznacza tyle co niemogący przeciwstawić się znęcającemu 
się sprawcy. Jak już wspomniałam, między 1956 a 1969 rokiem skazania 
za znęcanie się były orzekane niemal wyłącznie na podstawie tzw. ustawy 
przeciwalkoholowej.

Ponowna dyskusja na temat przemocy pojawiła się pod koniec lat 
sześćdziesiątych przy okazji prac nad nowym kodeksem karnym mają-
cym się stać odzwierciedleniem przemian społecznych, które dokonały 
się w polskim społeczeństwie powojennym. Powstawaniu, a następnie 
wprowadzeniu kodeksu w życie towarzyszyły liczne kontrowersje, między 
innymi związane z planowanym art. 184 oraz artykułem o niealimentacji, 
czyli art. 186. 

Art. 184 był efektem połączenia dwóch artykułów prawnych: wspo-
mnianego wyżej art. 246 oraz art. 23 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu 
z (1956) 1959 roku:

1. Kto znęca się moralnie czy fizycznie nad członkiem swej rodziny 
lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 

2. Jeżeli następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne 
życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat85.

Warto w tym miejscu dodać, że artykuł przeniesiono z rozdziału o życiu 
i zdrowiu do rozdziału o ochronie rodziny, przestępstwach przeciwko 
małżeństwu i rodzinie, w ten sposób Polska wpisała się do grupy krajów, 
w których sprawy tego typu sądzone były odrębnie. Podobne przeniesienie 
miało miejsce w innych kodeksach, np. wschodnioniemieckim, rumuń-
skim, czechosłowackim (1961), bułgarskim, włoskim i jugosłowiańskim.

Kluczowe dla przestępstwa było dookreślenie nieprecyzyjnego pojęcia 
„znęcania się”. Nie było ono jednoznaczne i można było je swobodnie 
interpretować. W kolejnych latach Sąd Najwyższy powtarzał wielokrot-
nie, że znęcanie się w ustawie to „zazwyczaj złożone z wielu fragmentów 
wykonawczych działanie przestępcze w postaci naruszenia nietykalności 
cielesnej, […] zniszczenia rzeczy, powodowania uszkodzeń ciała”86. Osob-

85 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny.
86 M. Bojarski, Wykładnia znamion przestępstwa znęcania się i niealimentacji w orzecz-

nictwie Sądu Najwyższego, Wrocław 1979, s. 165–170.
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no te działania nie muszą być nawet przestępstwami. Całość jest przestęp-
stwem, jeżeli nacechowana jest zamiarem pokrzywdzenia moralnego lub 
fizycznego, które powszechnie rozumie się jako znęcanie się. Wciąż jednak 
powtarzano pytanie: ile razy trzeba skrzywdzić, by sąd uznał działanie 
sprawcy za przemoc?87

Generalnie zakładano, że „znęcanie się” jako „normatywna cecha prze-
stępstwa” musiało być interpretowane w zgodzie z kryteriami przyjętymi 
w danym społeczeństwie. Jako fakt bezdyskusyjny przyjęto, że znęcanie 
się nie musi być okrutne i dotkliwe fizycznie. Sprawca nie musiał być 
sadystą, by znęcać się nad rodziną. Sąd Najwyższy przychylał się ponadto 
ku konieczności dowiedzenia powtarzalności czynu. 

Praktyka sądowa szybko pokazała, że na wyrokach ważyła raczej choro-
ba alkoholowa niż poziom okrucieństwa alkoholika. Gdy wczes ną wiosną 
1964 roku prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko Zbigniewowi 
Geislerowi z Nowej Huty na skutek listu ordynatora miejscowego szpitala, 
do którego dołączono makabryczne materiały z obdukcji dwuletniego 
chłopca, sąd nakazał sporządzenie charakterystyki oskarżonego oraz 
przesłuchanie sąsiadów i dozorczyni w domu, w którym mieszkał. Prze-
prowadzono dochodzenie, w jego toku żona potwierdziła, że ojciec tak na 
trzeźwo, jak po pijanemu codziennie bije dziecko gumą, w konsekwencji 
dziecko jeszcze nie mówi, jest zastraszone i wylęknione, nie sypia w nocy88. 

Stwierdzam jeszcze raz, że bez dania racji [mąż] bije syna Wiesława. 
Starszego syna Andrzeja nie bije. Gumą, którą mąż bije dziecko, to 
nią uderza po pupce parę razy dość silno, dziecko zaraz płacze prze-
raźliwie, jest przelęknięte. Od 10 miesięcy mąż bije dziecko w ogóle 
nie zwraca na moje uwagi jak mu tłumaczę, że dziecko chce się bawić, 
a on go zaraz bije. Od tego czasu jak mąż zaczął bić dziecko, to syn 
Wiesław stał się bardzo nerwowy, w nocy zrywa się i często w nocy 
płacze. […], czasem też [ojciec] uderzy [go] paskiem od spodni89.

Mimo że, jak zeznała matka, bity chłopiec zawsze przeraźliwie krzyczał, 
sąsiadka z piętra Zofia nie słyszała płaczu ani awantur, nie widziała, czy 
się znęca, nie widziała, by sąsiad wracał pijany. Wypowiedzi pozostałych 

87 Tamże.
88 AN Kr, 748 Sąd Powiatowy dla Nowej Huty, 1953–1971, sprawa 610/64.
89 Tamże.
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sąsiadów ograniczały się do stwierdzenia „niczego nie słyszałem” . Zapew-
ne sąsiad alkoholik budził strach, a zdrowy rozsądek nakazywał milczenie. 
Po rozpoznaniu sąd umorzył sprawę 21 lipca 1964 roku, na mocy amnestii. 
Stało się podobnie jak w setkach innych procesów i wbrew oficjalnym 
regułom obowiązującym w takich wypadkach90. 

Przypadek dwuletniego Wiesia, w odróżnieniu od bardzo specyficznej 
sprawy Ewy Świder z 1956 roku, można traktować jako typowy przykład 
przestępstwa dostrzeganego przez służby publiczne, czyli takiego, o jakim 
informacje zachowały się w materiale archiwalnym. Z jednym zastrze-
żeniem – wyroki sądowe w sprawach o znęcanie dotyczyły w praktyce 
przede wszystkim kobiet (90% spraw), a nie dzieci. Do sądów trafiały więc 
sprawy skrajnie brutalnego pobicia, świadkowie milczeli, a oskarżony 
ostatecznie wychodził na wolność, ponieważ bezprawnie obejmowano 
go amnestią, ostatecznie wstawiała się za nim – jako jedynym żywicielem 
rodziny – żona, albo – i to najczęstszy przypadek – otrzymywał najniższy 
6-miesięczny wyrok w zawieszeniu, np. na dwa lata. W każdym wypadku 
przestępca wracał do domu, teoretycznie pod opieką kuratora. 

W ponad 70% sprawcami byli mężczyźni około trzydziestki. Osobom, 
u których stwierdzono chorobę alkoholową, automatycznie zasądzano 
obowiązkowe leczenie w zakładzie zamkniętym, na które skazany zwykle 
jednak się nie stawiał91. W latach siedemdziesiątych narastający problem 
alkoholizmu i pijaństwa stał się prostym i obowiązującym oficjalnie wy-
jaśnieniem dla 20 tys. rejestrowanych przypadków przemocy domowej.

W kontekście istnienia silnego związku pomiędzy alkoholizmem i prze-
mocą domową tę ostatnią dotknął proces kryminalizacji, czego konse-
kwencją była nie tylko bezkarność trzeźwych sprawców. Polskie instytucje 
państwowe pozostawiały ofiary przemocy bez realnej opieki. Problem 
przemocy w rodzinie był więc problemem prywatnym pomimo ognistych 
debat eksperckich w przestrzeni publicznej. O ile bowiem do końca lat 
sześćdziesiątych naukowe zainteresowanie problemem przemocy domo-
wej było marginalne, o tyle ostatnie dwie dekady PRL przyniosły wysyp 
eksperckich publikacji poświęconych krzywdzie, jakiej doświadczać mieli 

90 „Znęcanie się” było wykluczone spośród przestępstw objętych amnestią, zob.: 
J. Bednarzak, Amnestie wydane w Polsce, [w:] Studia kryminologiczne, kryminali-
styczne i penitencjarne, red. B. Hołyst, Warszawa 1974, s. 31–52.

91 A. Tobis, Główne przestępstwa przeciwko rodzinie. Charakterystyka prawna skutecz-
ności pozbawienia wolności, Poznań 1980, s. 132–135.
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członkowie polskich rodzin ze strony krewnych i powinowatych. Przemoc 
domowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych stała się domeną kry-
minologów i prawników, do których w latach osiemdziesiątych dołączyli 
liczni socjolodzy, pedagodzy i reprezentanci psychologii społecznej. Do 
pewnego stopnia było to zapewne konsekwencją przenikania do Pol-
ski zachodnich trendów badawczych. Tematyka ta spotkała się ponadto 
w latach osiemdziesiątych z pewnym zainteresowaniem mediów (audycje 
radiowe, film dokumentalny, artykuły prasowe), chociaż nie nadążały one 
w żadnym stopniu za dyskursem eksperckim, w którym prym niezmiennie 
wiedli prawnicy92. Rosnąca liczba publikacji, kolejne konferencje, badania 
socjologiczne skoncentrowane na szeroko pojętej problematyce patologii 
społecznych budowały wrażenie narastania paniki jako wyrazu społecz-
nego lęku przed postępującym upadkiem93. Ostatecznie w wytycznych 
z 1976 roku polski Sąd Najwyższy wprost uznał, że przestępstwo znęcania 
godzi w trwałość rodziny i przyczynia się do jej rozbicia, a co za tym idzie – 
osłabienia jej funkcji wychowawczych.

W latach osiemdziesiątych nastąpiła także wyraźna aktywizacja działań 
społecznych służących wspomaganiu kobiet i dzieci zagrożonych prze-
mocą, zapewne jako element szerszego zjawiska aktywizacji obywatel-
skiej u progu dekady. Posłużę się przykładem dwóch inicjatyw. Pierwsza 
to Komitet Ochrony Praw Dziecka powołany w 1981 roku z inicjatywy 
Marii Łopatkowej. O ile działania Marii Łopatkowej, posłanki na sejm 
i cenionej profesor pedagogiki, zostały prawnie usankcjonowane, o tyle 
warto zwrócić uwagę na inicjatywy nieformalne lub takie, które zostały 

92 Np. tamże; A.  Dobrzyński, Przestępstwa przeciwko rodzinie, dz. cyt.; Przestęp-
czość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży. Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum 
Kryminologicznego 18–19 październik 1979, Wrocław 1979; A. Szwarc, Przestępczość 
przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w latach 1948–1980 w świetle statystyki krymi-
nalnej, Poznań 1984; T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, 
dz. cyt.; T. Strzembosz, Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, 
Warszawa 1979; P. Zakrzewski, Przestępczość znęcania się nad członkami rodziny 
pod wpływem alkoholu (analiza kryminologiczna), „Państwo i Prawo” 1973, nr 6.

93 Np.: M. Jarosz, Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1987; S. Ako-
liński, Problemy patologii społecznej, [w:] Polityka społeczna, Warszawa 1979; J. Kwa-
śniewski, A. Kojder, Postawy mieszkańców Warszawy wobec zachowań odbiegających 
od norm społecznych, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 1; W. Syrek, M. Zralek, Pojęcie 
patologii społecznej w świetle polskiej literatury naukowej, [w:] Polityka społeczna, 
dz. cyt., s. 67–72; Rodzina a dewiacje w zachowaniu, red. L. Mościcka, Wrocław 
1984; J. Wódz, Patologia społeczna w życiu codziennym miasta, Katowice 1988.
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sformalizowane dopiero pod koniec dekady94. Najlepszym ich przykładem 
są działania Anny Lipowskiej-Teusch, psycholożki, która zaangażowała 
się na rzecz pomocy kobietom dręczonym przez członków rodziny, świad-
cząc pomoc psychologiczną w Klinice Toksykologii Akademii Medycznej 
w Krakowie. W osobie Lipowskiej-Teusch działania przeciwko przemocy 
spotkały się z polskim środowiskiem feministycznym lat osiemdziesią-
tych. W 1990 roku, m.in. jej staraniem, utworzone zostało w Krakowie 
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

5.3. Zapisy przemocy

5.3.1. Jednostkowe doświadczenie. Kobieta jako ofiara przemocy

O prawdziwym gospodarzu i leniwej żonie

27 grudnia 1973 roku, po południu, Jadwiga Wiekiera, mieszkanka niewiel-
kiej wsi Trzciniec, pojechała autobusem PKS do odległych o 6 kilometrów 
Nagłowic i poszła prosto na posterunek Milicji Obywatelskiej.

Jadwiga urodziła się kilka lat przed II wojną światową, w 1973 roku 
miała za sobą 40 lat życia, 7 klas szkoły podstawowej i 14 lat pożycia mał-
żeńskiego. Pracowała „na swoim” gospodarstwie i opiekowała się synami.

Gdy Jadwiga dotarła na komendę, złożyła krótkie zeznanie: 

Ze swym mężem Bolesławem Wiekierą zamieszkujemy wspólnie 
już 14 lat. Od początku małżeństwa mąż bardzo często wszczynał 
w domu awantury, ubliża mnie, dzieciom, mojej matce z którą 
razem mieszkamy, w wulgarny sposób. Awantury urządza zarów-
no wtedy kiedy jest trzeźwy jak i pod wpływem alkoholu. Latem 
1973 roku mąż pobił mnie na podwórku i na drodze rękami po 
twarzy i głowie. Świadkami był Kłek Mieczysław zam. Trzciniec. 
W maju 1972 roku mąż szarpał mnie i moją matkę Zofię Wójcik 
w mieszkaniu w obecności Antosik Zdzisława zam. Deszno. Kilka 
razy mąż wypędził mnie z domu wraz z moją matką i zmuszona 
byłam spać u sąsiadów […]. W czasie kłótni dzieci Marian lat 13 i To-
masz lat 6 uciekają z domu i nie wracają na noc. Dzieci od ciągłych 

94 http://www.umich.edu/~glblfem/transcripts/poland/LipowskaTeutsch 
_P_P_102806.pdf [dostęp: 14.03.2014].
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nieporozumień w domu są chore nerwowo. Do ostatniej awantury 
doszło 26.12.1973 r. Mąż wrócił do domu w stanie nietrzeźwym, 
chciał wypędzić z domu moją matkę, powywracał łóżka i rzucał 
pod naszym adresem wiązankę wulgarnych słów95. 

Jadwiga była dobrze znana funkcjonariuszom z Nagłowic. 4 stycznia 
1974 roku komendant posterunku MO potwierdził w notatce służbowej, 
że dwa lata wcześniej interweniował w domu Wiekiery. Odwiedził wów-
czas sąsiadów i rozpytywał o stosunki między małżonkami. Po kolejnym 
zgłoszeniu zarządził wszczęcie postępowania, które skończy się w sądzie 
powiatowym w Jędrzejowie kilka miesięcy później.

Na tle innych spraw sądowych tego czasu zjawisko przemocy w przy-
wołanej na wstępie trzcinieckiej rodzinie Jadwigi Wikiery oraz jego in-
terpretacje przez poszczególnych historycznych aktorów, których ślady 
pozostały w archiwum kieleckim, nie są typowe. Oczywiście w wypadku 
badań przemocy generalnie bardzo trudno o reprezentatywność mierzalną 
statystycznie. Jak podkreślałam wcześniej, już sam wybór spraw, które 
miały finał sądowy, przenosi nas zwykle w przestrzeń spraw o charakterze 
skrajnym, wyjątkowo bulwersującym, czyli – mówiąc wprost – brutalnym, 
w których tle był bardzo często alkoholizm.

Mimo jednak, a może właśnie za sprawą, pewnej nietypowości, to stu-
dium przypadku pozwoli nam obserwować oddziaływanie współczesnego 
dyskursu modernizacyjnego, w tym medycznego oraz społeczno-poli-
tycznego na temat rodziny i pozycji kobiety na najbardziej podstawowym 
społecznym poziomie, ujawniając jednocześnie wewnętrzne społecz-
ne napięcia i lęki związane z transformacją społeczną, które będą miały 
ogromny wpływ na polski dyskurs o rodzinie ostatniej dekady PRL. Sprawa 

„zbuntowanej chłopskiej żony” „dobrego gospodarza” pokazuje nam starcie 
i przenikanie się kultury przemocy z modernizacyjnym dyskursem o pro-
blemach rodziny charakterystycznym dla dwóch ostatnich dekad PRL.

Bohaterowie sprawy nie wpisują się w idealny wzór „rodziny proble-
mowej”, której obraz wyłania się ze wszystkich niemal opracowań specja-
listycznych, prawnych i kryminologicznych. Co prawda oskarżony przez 
żonę o przemoc Bogusław Wiekiera był chłoporobotnikiem, podobnie 
jak żona ukończył szkołę powszechną, pracował jako dekarz w zakładzie 

95 Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej – APKi], 21/2068 Sąd Rejonowy w Jędrze-
jowie [dalej – SRJ], Spis 2/2004 Sąd Powiatowy w Jędrzejowie 1974, 2.II Kp p71/74.
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budowlanym w największym mieście w okolicy, czyli w Jędrzejowie, i jako 
taki należał do grupy ryzyka96. Jednak nie był alkoholikiem, chociaż pił od 
czasu do czasu, ale agresywny bywał w równym stopniu tak po wódce, jak 
i na trzeźwo. Bolesław wydawał się dumny ze swojego niewielkiego gospo-
darstwa i chłopskiego pochodzenia. Podczas przesłuchania przed sądem 
podkreślał wielkość posiadanej ziemi i to, że mieszkał w domu, który sam 
sobie postawił (chociaż na placu żony). Głównym jego zarzutem wobec 
żony był domniemany brak chęci do pracy w gospodarstwie. „Po przyjściu 
z pracy pracuję w gospodarstwie – skarżył się przed sądem. – Żona nie chce 
pracować w gospodarstwie, gdy jej każę coś zrobić to mówi że jak masz 
gospodarstwo to sobie rób”97. Prawie wszyscy przesłuchiwani w sprawie 
podkreślali jego zamiłowanie do pracy (miał pracować nawet nocami), 
oszczędność graniczącą ze skąpstwem (na książeczce oszczędnościowej 
udało mu się odłożyć 40 tys. zł, czym chwalił się podczas rozprawy) i wro-
dzoną nerwowość.

Jadwiga, jak to zwykle bywało w gospodarstwach chłoporobotniczych, 
była odpowiedzialna nie tylko za typowe prace kobiece, ale także prace, 
które tradycyjnie wykonywał w polu rolnik. Zapewne dlatego sprawa 
Jadwigi podzieliła zarówno jej rodzinną wieś, jak i całą najbliższą okolicę. 
Jeden z bardziej przychylnych jej kuzynów zeznawał, że Jadwiga prowadzi 
gospodarstwo rolne z uwagi na to, że mąż pracuje i niekiedy nie wszystkie 
prace polowe są wykonane w terminie, mąż zarzuca jej nieróbstwo i to 
w większości wypadków jest powodem kłótni: „Wiekiera jest człowiekiem 
do przesady nerwowym i drobiazgowym, potrafi urządzić żonie niemałą 
awanturę z powodu nienaprawionego worka”98. 

Jednak większość zeznających w procesie mężczyzn podkreślała praco-
witość mężczyzny i nieróbstwo żony. Nawet główny świadek oskarżenia, 
który widział na własne oczy, jak „oskarżony zamachnął się ręką i uderzył 

96 Szerzej na ten temat np. Archiwum IPN, Z. Duczyński, Problematyka prawna 
przestępstwa znęcania się w świetle działalności organów ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości w powiecie bartoszyckim roku 1972/1973, Uniwersytet Warszawski, Za-
wodowe Studium Administracyjne. Duczyński przeanalizował wszystkie sprawy, 
które, w wiejskim w przeważającej mierze powiecie Bartoszyce w analogicznym 
do sprawy Wiekierów czasie zakończyły się prawomocnym wyrokiem. Spośród 
66 skazanych prawie 60 to alkoholicy i pijący często. 94,15% przestępstw zostało 
dokonanych pod wpływem alkoholu.

97 APKi, SRJ, 21/2068, Protokół rozprawy głównej, s. 2.
98 Tamże.
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swoją żonę w twarz albo w klatkę piersiową […] a następnie złapał ją za klat-
kę piersiową i przewrócił na ziemię, zakończył zeznanie krótkim stwierdze-
niem, że […] widocznie oskarżony ma pretensje do żony, że nie pracuje”99. 

Niektórzy świadkowie podkreślali, że Wiekiera żalił się, że często 
jest głodny, bo ani żona, ani teściowa nie robią mu śniadań i obiadów. 
W każdym z tych wypadków mamy do czynienia z potwierdzeniem tezy 
o akceptacji przemocy w społeczności podjędrzejowskich wsi w wypadku 
podejrzeń o lenistwo i nieposłuszeństwo. Była to podstawowa okoliczność, 
w jakiej, w określonych granicach, przemoc fizyczna wobec członków ro-
dziny, głównie rodziny i dzieci, była dopuszczalna jako skuteczna forma 
komunikowania podstawowych potrzeb rodziny. 

Jednoznaczne, stanowcze wyobrażenia na temat obowiązków żony 
wobec męża potwierdza także wiele analizowanych przeze mnie akt 
w sprawach o znęcanie oraz sprawach rozwodowych z przełomu lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, czyli u progu interesującej nas epoki. 
Potwierdzały to nie tylko zeznania głównych oskarżonych o przemoc, 
ale także wzywanych na świadków kolegów i krewnych. Pracą uważa-
ną powszechnie za podstawowy obowiązek żony było, nie tylko na wsi, 
przygotowywanie posiłków. Niezależnie od tego, czy żona pracowała czy 
też nie, niewywiązywanie się z tego obowiązku żywienia męża utożsa-
miano z niewywiązywaniem się z obowiązków małżeńskich jako takich.

Robotnik, znajomy człowieka oskarżonego o bicie żony, u którego 
ten przebywał jakiś czas, poświadczył w sądzie, że jego kolega: „Żalił się 
dużo, że żona mu nie gotuje jedzenia ani nie pierze bielizny. Mówił, że 
nie pozwoliła mu też samemu gotować”100.

Podobne zarzuty wobec żony wysuwał robotnik kolejowy z Krakowa 
w 1959 roku. Zaznający na jego korzyść kolega z pracy zwrócił uwagę, 
że śpiąc kiedyś u niego, spostrzegł co prawda, że pościel była czysta, ale 

„w kuchni nie zauważyłem specjalnego porządku. W czasie mego pobytu 
śniadanie przygotowywał powód, a nie pozwana”101. 

Mężowie żalą się na niegospodarność żon i ich brak zdolności utrzy-
mywania porządku. Zarzuty te idealnie współgrały z ówczesnymi wy-
obrażeniami kandydatki na żonę, która w pierwszej kolejności miała być 

99 Tamże
100 AN Kr, Sąd Powiatowy dla m. Krakowa w Krakowie seria I 1 C (1958–1960), sprawa 

C 2/58.
101 Tamże, sprawa C18/59.



221

5.3. Zapisy przemocy

gospodarna. Sprawy sądowe znakomicie unaoczniają, że nie jest to jedynie 
wyobrażenie idealnej kandydatki, ale miało ono być praktykowane w życiu 
codziennym. Konflikt wyobrażeń mógł prowadzić do eskalacji i przemocy. 
Jednocześnie mężowie nie poczuwali się do pomocy, a jeżeli taką pomoc 
świadczyli, podważało to ich wyobrażenie porządku życia domowego: 
„Żona nie zajmowała się domem tak jak ja sobie tego życzyłem – zeznał 
wspomniany pracownik kolei. – W domu było nieszczególnie, [żona – 
B.K.-K.] często narzekała, że jest chora”102. W konsekwencji musiał zajmo-
wać się dziećmi i gotować sam, gdy żony nie było w domu. Tymczasem 
często wracał do domu późno, bo grywał wieczorami na saksofonie103.

Z kolei Alojzy, pracownik biurowy KWK Brzeszcze, skarżył się w po-
zwie, że:

Pożycie stron od samego początku nie było zgodne, a w ostatnich 
latach na skutek różnicy charakterów i stałych awantur nastąpił 
zupełny rozkład pożycia stron. Powód preferuje czystość i porządek, 
dla pozwanej były to wymogi niezrozumiałe i nieistotne. Na tle 
czystości w domu i brudnego gotowania pożywienia dochodziło 
do częstych sporów i awantur. Przed kilkoma laty wobec oświad-
czenia pozwanej, że jak się powodowi nie podoba jej gotowanie, to 
może nie jeść w domu, przyczem przestała gotować dla powoda, 
tenże zmuszony był gotować sam lub też stołować się poza domem. 
W ślad za tym przestała prać bieliznę powodowi104. 

Znęcanie się i krzywda psychiczna

Sprawa Jadwigi spod Jędrzejowa miała miejsce niemal 10 lat później i do-
strzec tu można pewne symptomy zmian w myśleniu o rodzinie, gospo-
darstwie domowym i przemocy105. 

W tym wypadku konflikt może być odczytywany jako jako równie sympto-
matyczny przykład zerwania kulturowej ciągłości. Bicie nie osiąg nęło w tym 

102 Tamże, sprawa C 10/58.
103 Tamże.
104 Tamże.
105 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej – AP Kiel), 21/2068 SRJ, Spis zdawczo-od-

biorczy nr 2/2004 SPJ za rok 1974, sygn. sprawy 2. II Kp p71/74, Protokół rozprawy 
głównej, 14 III 1974.
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wypadku postaci skrajnej (nie zakończyło się np. kilkudniową hospitalizacją), 
oskarżony był poważanym w okolicy gospodarzem i szanowanym pracowni-
kiem, tak żona, jak i mąż byli autochtonami, związanymi ściśle z lokalną spo-
łecznością. Dlaczego więc sprawa wyszła na jaw i skończyła się w sądzie? 
Jedyną odpowiedzią udokumentowaną źródłowo jest determinacja Jadwigi 
Wiekiery. Jej matka mówiła przed sądem, że sama nie poddawała się obduk-
cji lekarskiej, bo wstydziła się przyznać, że pobił ją jej własny zięć. Jadwiga, 
chłopska córka z małej świętokrzyskiej wsi, prawdopodobnie każdorazowo 
zgłaszała przypadki przemocy na komendę milicji, uciekała z domu do sąsia-
dów wraz z dziećmi, gdy sytuacja się zaogniała. Wreszcie dla jednego z synów 
zamówiła wizytę u psychiatry. Jadwiga byłaby być może dobrym przykładem 
skuteczności działań emancypacyjnych, jednak nie jesteśmy w stanie w żaden 
sposób wskazać kanałów takiego oddziaływania. W jej sprawie nie zabrały 
głosu żadne lokalne organizacje kobiece. Możemy domniemywać, że kobieta 
miała wsparcie z zewnątrz, wspomina o nauczycielu, który miał podejmować 
rozmowy z jej mężem. Głosem modernizacji był także funkcjonariusz milicji. 
To również postać wyjątkowa (przynajmniej w świetle tej sprawy), w szcze-
gólności na tle z biegiem lat coraz bardziej rozpowszechnionych skarg na 
bierność służb milicyjnych w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa oby-
wateli. Komendant mówi językiem prawa („podejrzany znęca się moralnie 
i fizycznie nad członkami swojej rodziny, tzn. żoną, dziećmi teściową”106), 
z własnej inicjatywy podejmuje kilka rozmów profilaktycznych z podejrzanym, 
wreszcie – podkreśla krzywdę psychiczną dzieci Wiekierów. 

„Sytuacja w tej chwili jest taka – odnotował komendant – że […] od 
ciągłych awantur dzieci są wylęknione, obniżają swoje wyniki w nauce”107. 

Być może wynikało to wprost z zeznań Jadwigi, która nie koncentruje się na 
krzywdzie fizycznej, ale psychicznych konsekwencjach zachowania męża:

Dzieci podczas awantur boją się o mnie, o babkę, przeżywają to bar-
dzo. Zauważyłam, że starszy syn nie może sypiać w nocy, zwróciłam 
się z nim do lekarza [jak wynika z dalszych zeznań chodzi o psychia-
trę – B.K.-K.]. Syn otrzymał lekarstwa, ma się zgłosić do kontroli, syn 
nie może się uczyć, ma pięć ocen niedostatecznych, jest nerwowy. 
[…] Ja choruję na wrzody na dwunastnicy na tle nerwowym.

106 AP Kiel, 21/2068 SRJ, Spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2004 SPJ za rok 1974, sygn. 
sprawy 2. II Kp p71/74, Notatka służbowa 4 I 1974.

107 Tamże.
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To zaskakujące w kontekście innych źródeł proweniencji sądowej, 
w których rekonstrukcja krzywdy fizycznej jest najistotniejsza. Nie oznacza 
to oczywiście, że daleko idące konsekwencje psychiczne nie były pod-
noszone przez powódki i reprezentujących je prawników już wcześniej:

W pierwszych dniach lutego 1958 roku – czytamy na kartach jednej 
ze spraw przeciwko nałogowemu alkoholikowi rozpatrywanych 
przez sąd krakowski – przyszedłszy w stanie nietrzeźwym pozwany 
jak zwykle wszczął z powódką awanturę i w pewnym momencie 
rzucił się na nią chcąc ją pobić. Obecne przy tym dziecko stron na 
widok tej sceny zareagowało spazmatycznym krzykiem i płaczem. 
Obawiając się poważnie o to, iż postępowanie pozwanego może 
u dziecka wywołać jakiś trwały wstrząs psychiczny [podkreśle-
nie – B.K.-K.], powódka zagroziła pozwanemu, że na wypadek po-
wtórzenia się takich scen zwróci się do władz prokuratorskich108. 

Percepcja przemocy w relacjach Jadwigi i komendanta jest jednak 
symptomatyczna w kontekście debaty publicznej, która będzie miała 
miejsce w dobie kryzysu polityczno-ekonomicznego dekadę później. Wte-
dy również na łamach prasy kobiecej autorki publikowanych w niej listów 
będą przywiązywały szczególną wagę do dalekosiężnych konsekwencji 
psychicznych przemocy fizycznej i potrzeby leczenia. Jest to bez wątpienia 
jeden z najbardziej przekonujących znaków transformacji społecznego 
wyobrażenia na temat aktów przemocy domowej. Jednocześnie sprawa 
potwierdza trwałość polityki sądów w tej sprawie. Wiekiera otrzymał 
bowiem karę w zawieszeniu i wrócił do żony.

5.3.2. Narracje o przemocy

Dokumentacja przemocy w rodzinie w postaci ego-dokumentu jest 
w Polsce stosunkowo rzadka, przynajmniej w porównaniu ze wspomnia-
nym wyżej dorobkiem eksperckim czy aktami sądowymi. Nie znaczy 
to jednak, że takich zapisków nie ma. Przede wszystkim dysponujemy 
relacjami kobiet zamieszczanymi w prasie lub zbiorach pamiętnikarskich, 

108 Tamże, sprawa I 1 c 20/58. Por. także sprawę C 2/58: „Starsza córeczka Barbara, 
która była naocznym świadkiem zadawanych mi tortur, miała nadwyrężony system 
nerwowy”.
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w których przeważają relacje żon borykających się z alkoholizmem męża. 
Kobiety pisały także do prasy i urzędów. Podobnie rzecz się ma z re-
lacjami dzieci. Są one jednak mniej liczne, o ile nie dotyczą sytuacji 
domu rujnowanego alkoholizmem ojca. Do najczęstszych zapisków tego 
typu zaliczyć można cytowane przez Krzysztofa Kosińskiego w książce 
Nastolatki ’81 świadectwa, wymieniane zresztą przez historyka jako 
poświadczenie mającego się wówczas jakoby pogłębiać kryzysu rodziny. 
Dzieci relacjonują w listach do „Świat Młodych” awantury urządzane 
przez pijanych ojców, którzy dopuszczają się najgorszych aktów prze-
mocy. Czternastolatka dzieli się z redakcją pisma opowieścią o tym, jak 
ojciec podczas awantury oblał jej matkę kwasem, za co trafił do więzie-
nia. Kosiński policzył, że na 302 zachowane listy do „Świata Młodych” 
w 30 dzieci wspominają o alkoholizmie rodziców, najczęściej zaś ojca. 
Zwykle są też świadkami przemocy wobec jednego z rodziców („bije 
mamusię”; „strasznie mamę bił i kopał”109). Większość cytowanych spraw, 
sądząc z opisów wzywania milicji oraz aresztowania sprawcy, znajdowała 
prawdopodobnie finał w sądzie, czyli należała do najbardziej brutalnych 
przypadków stosowania przemocy w domu110. Zupełną rzadkością były 
wywiady z ofiarami przemocy domowej doświadczanej w dzieciństwie, 
podobne opublikowanej w 1985 roku rozmowie z dorosłym mężczyzną, 
ojcem rodziny. Pochodził on z dobrej, inteligenckiej rodziny i jak pod-
kreślał sam mężczyzna, ani ojciec, ani matka nie nadużywali alkoholu:

– Jesteś dojrzałym mężczyzną, ojcem rodziny. Od kiedy byłeś 
bity?

– Jak tylko sięgnę pamięcią.
– Za co?
– Zawsze były to sprawy błahe, np. nie rozumiałem czegoś z ma-

tematyki i przy odrabianiu lekcji dostawałem lanie właśnie dlatego, 
że nie rozumiałem. Zresztą – nie zawsze były to tylko uderzenia, 
chyba bardziej bolesne jest gnębienie moralne słowami, które słyszę 
jeszcze dziś…

– …Czy miałeś wówczas, kiedyś, świadomość, że może leją cię 
sprawiedliwie?

– Nie pamiętam, bym miał kiedyś świadomość słusznej kary…

109 K. Kosiński, Nastolatki ’81…, dz. cyt., s. 208–210.
110 Tamże.
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– Jak długo byleś bity?
– Do momentu, aż byłem prawie dorosły. […]
– A przecież tak wielu chłopców było bitych i zapomnieli o tym.
– Ale każdy mały człowiek ma inny ustrój wewnętrzny. Dla jedne-

go klapnięcie w tyłek jest niczym, a u drugiego wywołać może silne 
przeżycie. Poza tym – jest różnica między karceniem a znęcaniem 
się. Bicie dziecka aż do własnego zmęczenia przestaje być aktem 
wychowawczym. Jest wyzwalaniem swoich pasji111. 

Mężczyzna, który pomimo upływu wielu lat wypowiada się anoni-
mowo, nie godzi się na racjonalizację zachowania ojca: „zachowanie 
brało się ponoć z ciężkich przeżyć wojennych, ale czy wszystko można 
tym tłumaczyć? To raczej kwestia despotycznego i tchórzliwego cha-
rakteru”112. 

Można tutaj szukać prób ostatecznego zerwania z kulturą przemocy, 
która miała mieć swoje uzasadnienie w wojennej traumie ojców i mężów. 
Niemal symboliczna dla ciągłości przemocy jako wyniku wojennej albo 
powojennej traumy może być sprawa zapisana w aktach rozwodowych 
pracowniczki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która złożyła 
pozew przeciwko swojemu mężowi, załączając do dokumentu liczne do-
wody pobicia. 

Związek został zawarty w 1953 roku. Żona ujawnia w pozwie tylko 
najistotniejsze, bo – jej zdaniem – ważące na ich pożyciu szczegóły z ży-
cia męża. Był starszy. Miał za sobą pobyt w obozach hitlerowskich, a po 
wyzwoleniu do kwietnia 1953 roku przebywał

 […] w więzieniach w Polsce ponoć jako podejrzany o popełnienie 
przestępstw politycznych. Te jego długoletnie pobyty w obozach 
i więzieniach – skarżyła się kobieta – widocznie wywarły na niego 
ogromny wpływ, odpowiednio ukształtowały jego psychikę i system 
nerwowy, co niewątpliwie stało się przyczyną, że już od początku 
istnienia małżeństwa stał się w pożyciu małżeńskim zupełnie nie-
możliwy, do czego zresztą samokrytycznie przyznaje się w swoim 
pozwie o rozwód z dnia 18 II 1957 r. m.in. słowami: „Na skutek prze-
żyć z tego okresu powód (tzn. pozwany) wykazuje w codziennym 

111 Życie po biciu, „Kobieta i Życie” 1985, nr 20, s. 5.
112 Tamże.
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życiu objawy psychicznego załamania, nerwowe wybuchy, wobec 
czego niejednokrotnie jest przykry dla otoczenia tak w pracy, jak 
i w życiu113.

Mężczyzna nadużywał alkoholu, obrażał i bił żonę, także wówczas gdy 
była już w ciąży. Co ciekawe, mężczyzna nie stawił się na sprawę pomimo 
kilkukrotnych wezwań i ostatecznie poinformował sąd, że opuścił Kraków 
i wyjechał w Bieszczady114.

W  narracjach pamiętnikarskich na temat znęcania się trzeźwych 
sprawców ich autorki (nie natknęłam się na źródło tego typu autorstwa 
mężczyzny) starały się nieustannie szukać racjonalnego uzasadnienia 
dla zachowania mężów. Przykładowo żona profesora i jednocześnie jego 
podwładna, która nie potrafiła znaleźć wyjścia z pułapki, w jakiej się zna-
lazła, wskazywała przyczyny okrucieństwa męża jednocześnie w choro-
bie („histeria, początek paranoi albo guz na mózgu”) i w jego chłopskim 
pochodzeniu:

Wpadł w furię. „Nie będziesz spała”. I wtedy po raz pierwszy mnie 
uderzył. Tak się skończyły na jakiś czas nasze towarzyskie występy. 
Nigdy nie wiedziałam, czym w danej chwili zawinię. Wystarczy-
ło, że obok mnie usiadł jakiś mężczyzna, zaczynały się awantury… 
Do licha, mam dopiero 34 lata – najgorsze już za mną – wszelkie 
dane, żeby być szczęśliwą. Mądry mąż, wspaniały mężczyzna, do-
bra praca… Ale przecież to, co przeżywam każdego dnia, to piekło. 
Podejrzewam, że ma kompleksy, że są to obciążenia dzieciństwa, 
chłopskie poczucie własności, głęboko zakorzeniony prymitywizm 
uczuć. […]

Potem uspokaja się i trzaskając drzwiami, wychodzi z domu. Nie 
zapomina się przedtem wykąpać i ogolić. Rano wita mnie w insty-
tucie z uśmiechem. Całe ciało mam posiniaczone. „Masz być miła 
i zachowywać się normalnie, bo dam ci w mordę przy ludziach”115. 

113 AN Kr, Sąd Powiatowy dla m. Krakowa w Krakowie seria I 1 C (1958–1960), sprawa 
I 1 C 30/58.

114 Tamże.
115 Pamiętnik „Co dalej?”, [w:] Moje małżeństwo i rodzina, wybór i oprac. A. Dodziuk-Li-

tyńska, J. Radziejowski, pod kierunkiem A. Musiałowej, Warszawa 1974, s. 132–
133, 135.
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Dyskurs prasowy doby kryzysu

Obecność tematyki przemocy domowej na łamach prasy codziennej, szcze-
gólnie zaś prasy kobiecej, zauważyć można oczywiście dużo wcześ niej, ale 
nie była ona znacząca czy faktycznie zauważalna. Koniec lat siedemdziesią-
tych i lata osiemdziesiąte charakteryzują się jednak stałą obecnością nar-
racji kobiecych o różnych formach przemocy na łamach „Przyjaciółki” 
czy „Kobiety i Życia”. Regularna publikacja opowiastek z życia, reportaży 
i listów od czytelniczek tworzyła bardzo ciemny obraz polskiej rodziny. 
Obraz ten był tak jednoznacznie negatywny, że redakcja odnotowywała na 
swoich łamach opinie czytelników i czytelniczek otwarcie sprzeciwiających 
się tworzeniu ich zdaniem skrajnie ponurego obrazu świata niezgodnego 
z ich osobistym codziennym doświadczeniem. Szczególna koncentracja na 
nieprzezwyciężalnych problemach rodziny rozpoczyna się w drugim roku 
stanu wojennego, gdy obok sztandarowego tematu braków na półkach czy-
telnicy i czytelniczki mieli do wyboru artykuł o zapobieganiu szerzącemu 
się alkoholizmowi, reportaż o tragicznej sytuacji w służbie zdrowia (np. na 
temat porodówek) czy wreszcie przykłady różnorodnych aktów przemocy, 
np. dorosłych dzieci wobec starych rodziców, mężów wobec dzieci i/lub 
żony, wreszcie matki wobec nieletnich potomków.

Wypowiedzi na łamach prasy popularnej współtworzyły szerzej zakrojony 
dyskurs o polskiej rodzinie późnego komunizmu, na który wpływ miało 
przede wszystkim doświadczenie szybkiej transformacji społecznej będącej 
pochodną m.in. kulturowego otwarcia na Zachód w latach siedemdziesiątych. 
W połączeniu z powszechną utratą poczucia stabilności w wyniku postępują-
cego kryzysu ekonomicznego i procesu pauperyzacji w ostatniej dekadzie PRL 
współcześni byli świadkami i uczestnikami stosunkowo szybkiego procesu 
krystalizacji lęków społecznych. Sytuację tę potwierdzają dziesiątki analiz 
socjologicznych o przemianach polskiej rodziny tego czasu. 

Przyglądając się narracjom o przemocy publikowanym na łamach prasy 
kobiecej, należy podkreślić, że wśród kilkudziesięciu tekstów dominu-
ją reportaże z przebiegu spraw sądowych oraz artykuły interwencyjne. 
Listy od czytelniczek/czytelników stanowią mniejszość, są jednak – co 
współdecyduje o ich wartości źródłowej – szeroko komentowane przez 
czytelników116. Ponadto w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych to właś-

116 Zob.: K. Stańczak-Wiślicz, Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w po-
pularnej prasie kobiecej XX wieku, Warszawa 2010, s. 168–169.
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nie list od czytelniczki był bardzo często punktem wyjścia dla artykułu. 
W drugiej połowie dekady mamy częściej do czynienia z publikacją listów 
o doświadczeniu przemocy, co być może było związane z rezygnacją z to-
warzyszenia jednostkowej ofierze przez reporterki.

Listy o przemocy możemy podzielić zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza 
to listy kobiet doświadczających bezpośredniej przemocy („bite żony” lub 
córki autorytarnych ojców), natomiast drugą stanowią listy kobiet będą-
cych świadkami przemocy domowej (wobec kobiet i dzieci). Wyjątkowym 
świadectwem jest list mężczyzny, który dopuszcza się przemocy wobec 
własnej żony. Oczywiście jego autentyczność (podobnie jak w wypadku 
innych listów od czytelników/czytelniczek) może być wątpliwa, jednak dla 
analizy sensów i znaczeń w nim zawartych nie jest to kwestia pierwszej 
wagi. Listom do prasy towarzyszyły zwyczajowo krótkie odpowiedzi „od 
redakcji”, co pozwala nam do pewnego stopnia dookreślić postulowane 
wzorce postępowania w sytuacji przemocowej.

Zasadniczo autorki listów stanowiących rodzaj emocjonalnego zwie-
rzenia koncentrowały się, jak już wspomniałam, przede wszystkim na 
dalekosiężnych efektach psychicznych długotrwałego doświadczania 
przemocy, nie zaś jej fizycznym wymiarze. Akt przemocy wydaje się na 
tyle oczywisty dla piszącej i czytelnika, że nie widzi ona potrzeby dzielenia 
się szczegółami bólu fizycznego, jakiego doznaje. Podobnie stosunkowo 
niewiele miejsca zajmuje informacja o ranach czy szczegółach interwencji 
medycznej. Nie oznacza to jednak, że na podstawie listów nie możemy 
zrekonstruować jednostkowego aktu przemocy. Jedna z zaniepokojonych 
czytelniczek „Przyjaciółki” pisała w 1986 roku o swoim synu:

[…] bije [syna] za wszystko – nie tak położył łyżkę, nie tak postawił 
buty, nie powiedział wchodząc smacznego, nie tak ładnie napisał, 
jak on chciał itp. Jeśli raz coś dziecku powiedział czy wytłumaczył, 
to nie ma ono prawa zapomnieć. Jeśli okazało się, że dzieciak za-
pomniał, nie powtórzył drugi raz, tylko bije i wyzywa od głupców, 
tumanów i durniów. A leje czym popadnie, zwykle tym, co ma na 
nogach – pantoflem, sandałem. A dziecko się broni, więc dostaje 
nie tylko po tyłku, lecz po rękach, nerkach, krzyżu i to kilka razy 
dziennie. 

Jednocześnie ta sama autorka wciąż odnosi się do kondycji psychicznej 
ofiar syna:



229

5.3. Zapisy przemocy

Jak synowa chorowała, musiała schodzić z łóżka i robić dzieciom 
jedzenie, a on nie pozmywał nawet naczyń. Ale problem jest większy 
i boję się, że synowa nie wytrzyma tego nerwowo. Otóż syn lubi popić, 
a pije w domu sam. Już po 2 kieliszkach ręce mu się trzęsą, żeby kogoś 
trzepnąć. Synowej nie zaczepia, najwyżej językiem, bo ostrzegła go 
kiedyś, że jak ją tknie, wsadzi mu na głowę, co popadnie pod rękę. 
Czepia się więc dzieci, zwłaszcza najstarszego syna, który już z jego 
powodu był leczony na nerwicę żołądka, miał zaburzenia wzroku, a te-
raz się jąka. […] Stał się zły, nerwowy, nieposłuszny i uparty. Czasami 
nienawidzi rodziców, rodzeństwa i całego świata. Często mówi, że ma 
dość tego życia, że lepiej byłoby, żeby go zabili. A młodszy mówi, że 
wyskoczy kiedyś przez okno. Boję się, że może dojść do tragedii117. 

W listach niemal nieobecne są instytucje państwowe jako realni uczest-
nicy opisywanej sprawy lub chociaż potencjalne wsparcie dla ofiary. W jed-
nym przypadku autorka wprost wyklucza tego typu interwencję dotyczącą 
bitego dziecka:

Ja już nie mogę patrzeć na to maltretowanie wnuczka przez włas-
nych rodziców. Ale przecież nie pójdę na skargę ani na milicję, ani 
do prokuratora. Mieszkamy razem i, chociaż jestem niezależna ma-
terialnie, można sobie wyobrazić, co wtedy działoby się w domu118.

Wyjątkiem od reguły są listy dotyczące rozwodów w wyniku przemocy 
domowej, kiedy to milicja oraz pracownicy socjalni stają się bohaterami 
opowiadanej historii, najczęściej jednak niedostatecznie skutecznymi lub 
wręcz bezradnymi.

Listy mają formę prośby o pomoc czy interwencję, czym wpisują 
się w przyjęty w czasopismach popularnych schemat narracyjny. Forma 
ta może być jednak w kontekście analizowanego problemu odczytywana 
jako świadectwo aktywnej postawy świadków i ofiar świadomie decydu-
jących się na zwerbalizowanie cierpienia i okazanie niezgody na przemoc, 
która nie jest już dopuszczalnym komunikatem. Wypowiedzi osobiste 
w równej mierze są narracjami kryzysowymi – elementem szczególnego, 
pełnego sprzeczności dyskursu o rodzinie w latach osiemdziesiątych – oraz 

117 Dopóki nie zabraknie serca [list], „Przyjaciółka”, 3.07.86, nr 27, s. 14.
118 Ofiara konfliktu? [list], „Przyjaciółka”, 28.02.85, nr 9, s. 12.
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świadectwem adaptacji modernizacyjnych koncepcji rodziny jako zbio-
rowości pełnoprawnych jednostek, które rozumieją wagę zdrowia psy-
chicznego. Socjalistyczny odcień tak postrzeganej modernizacji jest tutaj 
nieobecny, tak jak nieobecne są instytucje państwowe stworzone dla 
ochrony „zdrowej nowoczesnej rodziny”. 

Szczególnie charakterystyczny dla dyskursu ostatnich dwóch dekad 
PRL jest wyłaniający się ze źródeł obraz świata podzielonego na okrutnych 
mężów i bite żony (i ich dzieci), należy jednak pamiętać, że jednocześnie 
prasa (poprzez edukatorów oraz psychologów), podobnie jak czynili to 
socjolodzy, przekonywała swoje czytelniczki o oczywistej współodpowie-
dzialności za kryzys rodziny. 

Mężczyzna jako ofiara przemocy

Najtrudniej odnaleźć w dyskursie publicznym świadectwa przemocy ko-
biet wobec mężczyzn. Były one ujawniane głównie na salach sądowych 
podczas procesów rozwodowych i rzadko je upubliczniano. Na salach 
sądowych stereotyp silnego mężczyzny znikał w obliczu potrzeby uzyska-
nia przychylnej opinii sądu w sprawie spornej. Już przegląd zaledwie 200 
kolejnych spraw (z 1600), które rozpatrywał Sąd Powiatowy m. Krakowa 
w latach 1958–1960, dowodzi, że sytuacje tego typu były na tyle częste, że 
nie budziły szczególnego oburzenia sądu. 

Dobro małoletnich dzieci stron – pisał w pozwie pracownik umysło-
wy krakowskiego „Miastoprojektu” – które powód darzy miłością, 
nie stoi temu na przeszkodzie, skoro stałe i gorszące awantury 
wywoływane przez pozwaną, brukowe wyzwiska, czynne zniewagi 
i rzucanie się do bicia powoda [podkreślenie – B.K.-K.], nie dawały 
korzystnej atmosfery do wychowania dzieci, a raczej przyczyniłyby 
się do ich demoralizacji, tak że rozwód w tym przypadku może 
jedynie uzdrowić przynajmniej w tym zakresie stosunki rodzinne 
dzieci. Nadto pozwana nie stwarza możliwości widywania się po-
woda z dziećmi i jedynie uregulowanie tej sprawy przez Sąd przy 
równoczesnym orzeczeniu rozwodu może przyczynić się do uzy-
skania przez powoda spokojnego kontaktu ojcowskiego z dziećmi119. 

119 AN Kr, Sąd Powiatowy dla m. Krakowa w Krakowie seria I 1 C (1958–1960), sprawa 
1C 1/58.
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5.3. Zapisy przemocy

Specyfika akt rozwodowych nie pozwala oczywiście przesądzić, na 
ile nie wsparte konkretnymi dowodami medycznymi czy milicyjnymi 
opisy aktów przemocy tak ze strony męża, jak żony odpowiadały rodzin-
nej rzeczywistości, niemniej mężowie – o ile byli powodami – nie mieli 
szczególnych skrupułów, by przytaczać na niekorzyść pozwanej tego typu 
wydarzenia. Nie budziło to wstydu, pomimo że stało w sprzeczności z do-
minującym wzorem ojca:

Ponieważ powód nie chciał poczynić na rzecz pozwanej dalszych za-
pisów majątkowych, przeto zaczęła maltretować powoda i robić mu 
karczemne awantury, używając przy tym najbardziej wulgarnych słów. 
I tak na przykład w dniu 24 lipca 1954 roku, a więc w 16 miesięcy po ślu-
bie – kiedy powód odmówił pozwanej zrobienia zapisu majątkowego, 
pozwana zwyzywała go słowami: „regimencka świnio”… W grudniu 
1957 – rzuciła się na powoda i usiłowała go zabić. […] Dwukrotnie 
porywała się na powoda z siekierą i nożem [podkreślenia – B.K.-K.]120. 

Poza widowiskowymi opisami szaleństwa, które miało nawet kończyć 
się odwiezieniem małżonki do szpitala w Kobierzynie121, w aktach roz-
wodowych dominują „uderzenia po twarzy” i „rzucanie się do bicia”, jako 
specyficzne dla przemocy stosowanej przez kobiety w odniesieniu do mężów. 
To, co jednak wyraźnie widoczne w aktach sądowych, to obecność świadków 
i milicji, gdy mowa o znęcaniu się mężów lub konkubentów nad żonami122. 
Z tego też powodu niedoprecyzowane skargi pobitych mężów, którzy nie 
przeszli obdukcji, były zwykle traktowane przez sądy jako mniej wiarygodne.

***

W okresie względnej stabilizacji społecznej po 1956 roku możemy zaob-
serwować nasilenie tabuizacji przemocy w obrębie rodziny. Zjawisko to 
w dużej mierze wynikało z bardzo wyraźnej rozbieżności między coraz 

120 Tamże, sprawa I 1 C 11/58.
121 Tamże, sprawa 1 C 10/58.
122 Bywa, że równocześnie ze sprawą rozwodową toczy się przeciwko małżonkowi 

sprawa karna o znęcanie: por. AN Kr, Sąd Powiatowy dla m. Krakowa…, sprawa 
I 1 C 16/58. 
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częściej oficjalnie manifestowanym brakiem akceptacji dla tego typu za-
chowań oraz bardzo powolnymi procesami zmian w samej rodzinie. Ta 
rozbieżność nie mogła zostać przezwyciężona, biorąc pod uwagę pań-
stwową politykę minimalizacji interwencji w życie wewnętrzne rodziny 
oraz, co zrozumiałe, nikłą obecność ruchów obywatelskich, które odgry-
wały kluczową rolę w przeciwdziałaniu przemocy domowej w krajach 
demokratycznych. Coraz silniejsza tabuizacja była więc znakiem zmian 
o charakterze mentalnym w całym społeczeństwie, w którym niechęć 
do ujawniania praktyk przemocowych odzwierciedla powolną trans-
formację wyobrażeń o związku małżeńskim, dzieciństwie i cielesności. 
Tabuizacja aktów przemocy domowej w PRL będzie więc paradoksalnie 
pierwszym krokiem do ich wyraźnego ujawnienia i potępienia w okresie 
transformacji, w czym ogromną rolę odegrają oddolne ruchy społeczne. 
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rozdział 6

Aborcja – przykład przełamywania tabu

Wprowadzenie: przypadek Marii spod Bochni1 

Rekonstrukcja zdarzeń

21 lutego 1949 roku do plutonowego Jana Cholewy z referatu śledczego 
milicji w pobliskiej Bochni dotarły wieści o przestępstwie. Powiatowa 
Komenda MO w Bochni zatrudniała, sądząc z zachowanych materiałów, 
sumiennych i skutecznych funkcjonariuszy, w tym wspomnianego plu-
tonowego, który dysponował „w terenie” kobiecym wywiadem. Z jego 
zapisków urzędowych z 21 lutego możemy dowiedzieć się, że tego dnia 

„w drodze poufnej informacji od osoby zaufanej” odkrył, że „ob. Konsek 
Maria […] w roku ubiegłym tj. 1948, w lecie będąc w ciąży udała się do ja-
kiejś kobiety, która płód (ciążę) jej spędziła za co ta zapłaciła jej ok. 3 000 zł. 
Lecz spędzenie to niekoniecznie się udało ponieważ długo i ciężko to 
odchorowała”2. Doniesienie w tej sprawie złożyła prawdopodobnie wy-
wiadowczyni powiatowej komendy MO – Józefa P.3

Maria, córka miejscowego cieśli, mieszkała w niewielkiej wsi, która w la-
tach siedemdziesiątych zostanie wchłonięta przez rozrastającą się Bochnię. 

1 Imiona i nazwiska bohaterów zostały zmienione.
2 AN Kr, Sąd Okręgowy w Krakowie (dalej – SO Kr) 29/1989/0/5367, Zapisek Urzę-

dowy, 21.02.1949.
3 Poufne informacje i donosy były, statystycznie rzecz ujmując, drugorzędnym źró-

dłem informacji o nielegalnych zabiegach. Według szacunków prawników w 98% 
przypadków postępowanie wszczynano na skutek zawiadomień pracowników 
szpitali. Zob. L. Bogunia, Przerywanie ciąży. Problemy prawnokarne i kryminologiczne, 
Wrocław 1980, s. 14.
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Miała 19 lat, była niezamężna i bezdzietna. Skończyła cztery klasy szkoły 
powszechnej i zapytana o zawód podała, że jest robotnicą „przy matce”. 
Z późniejszego dochodzenia wynikało, że jakiś czas spędziła jako służąca 
w Krakowie. Zapewne szukała tam pracy, której nie mogła znaleźć w ro-
dzinnej wsi. Wieś w rejonie Bochni była przeludniona. W odległej o 25 km 
od Bochni wsi Zbydniów, której charakterystyka z 1948 roku zachowała 
się dzięki opisowi przewodniczącego gminnej spółdzielni, ludzie na ogół 
żyli „średnio”: „Jedzą przeważnie to, co się urodzi w polu, a więc ziemniaki, 
kapustę, chleb z mlekiem, herbatę czy kawę, mięsa bardzo mało, po pierwsze, 
że go tutaj w miejscu nie ma gdzie kupić, po drugie więcej wkładają pracy 
i gotówki w gospodarstwo niż, jak się to na wsi mówi, »na dobre jedzenie«”4.

Ubierano się lepiej niż przed wojną, głównie dzięki pomocy krewnych 
z Ameryki i Francji lub, w przypadku najbiedniejszych, powiatowemu wy-
działowi opieki społecznej. Brakowało książek i radia, ale zainteresowani 
mogli przeczytać w domu kultury wybrane tytuły dzienników i magazy-
nów, m.in. „Przekrój”5. Możemy domniemywać, że sytuacja mieszkańców 
rodzinnej wsi Marii była nieco lepsza, co wynikało z bliskości miasta. Głód 
ziemi nadal był jednak powszechny, mimo że podczas reformy rolnej z bra-
ku dużych majątków ziemskich dzielono nawet te, które reformie rolnej 
nie podlegały. Większość chłopów nadal gospodarowała na 2–3 morgach6.

Milicjanci chodzili po wsi i wypytywali o Marię, więc dziewczyna 
jeszcze tego samego dnia zgłosiła się na komendę. „W dalszym rozpyty-
waniu na okoliczność spędzenia płodu ta nie chciała się przyznać – po 
przesłuchaniu odnotował w swoim kajecie plutonowy – lecz po zadaniu 
jej przeze mnie kilku pytań ta zmieszana zaczęła się powoli przyznawać 
i po upływie jednej godziny przyznała się”7 i w obecności Cholewy złożyła 
obszerne zeznanie w sprawie: 

Dnia sobie dokładnie nie przypominam. Wiem że było to w lecie 
1948 roku ja będąc w ciąży w pierwszym miesiącu lub nawet w po-
łowie drugiego nie chciałam tego okazywać po sobie by dowiedziała 

4 Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 2, oprac. K. Kersten, T. Szarota, 
Warszawa 1968, s. 225.

5 Tamże.
6 Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1980, s. 489. Na 18 240 

gospodarstw w 1946 r. ponad 10 000 nie miało więcej niż 2 ha, a 6206 liczyło co 
najwyżej 25 ha.

7 AN Kr, SO Kr, 29/1989/0/5367, Protokół przesłuchania podejrzanego, 21.02.1949.
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Wprowadzenie: przypadek Marii spod Bochni 

się moja matka która robiła by mi awanturę z tego powodu więc 
będąc u jednej koleżanki nazwiskiem Baran Anny zam. w Bochni do 
której to ja przyznałam się że zaszłam w ciążę i jestem już w drugim 
miesiącu. Ta po wysłuchaniu mnie powiedziała mi że jest jedna 
kobieta w Bochni która spędza płody, więc radziła mi bym ja uda-
ła się do wymienionej kobiety która to zrobi za 3000 złotych. […] 
Wymieniona kobieta oświadczyła mi zrobi to że nie będę w ciąży to 
znaczy ciążę tą spędzi (przerwie) bym przyszła w dniu następnym 
ponieważ teraz jest obecny mąż i jego się obawia, ponieważ za 
coś takiego czekałoby ją pięć lat więzienia. Wymieniona kobieta 
oświadczyła mi że kosztować to będzie ten cały interes 3 000 zł. […] 
W dniu następnym przyszłam do wymienionej kobiety powtórnie, 
[…] Kobieta kazała mi się położyć na otomanie, rozebrać się i ta 
umywszy sobie ręce spirytusem i wziąwszy do ręki jakiś przyrząd 
w rodzaju strzykawki, włożyła mi go do pochwy, następnie wzięła 
jakiś drugi przedmiot który włożyła w środek poprzedniego przy-
rządu i pchała go do wnętrza pochwy, pytając się czy mnie boli. Ja 
powtarzałam jej że mnie boli na co ta zaczęła się bać bo następnie 
buchła krew i przestraszyłam się tym gdzie zaraz osłabłam, lecz 
ta prędko kazała mi udać się do domu a po przyjściu wykąpać się 
w gorącej wodzie. Po odejściu od wymienionej udałam się w kie-
runku domu lecz byłam już bardzo osłabiona, i ledwo do domu 
doszłam. […] Następne dnie leżałam w domu bardzo słaba przez 
przeciąg 7 dni w dużej gorączce nawet nieprzytomna. […] W czasie 
ciężkiej choroby widząc że stan zdrowia się pogarsza przyznałam 
się do swej matki co uczyniłam wyjaśniając jej cały przebieg tegoż 
zajścia lecz prosiłam ją by nikomu o tym nie mówiła że kobietę tą 
czeka duża kara za spędzenie tego […]. Nadmieniam, że mężczyzna, 
z którym zaszłam w ciążę […] oświadczył mi aby tym się nie martwić 
poddając mi propozycję ażebym udała się spędzić płód, wręczając 
mi dwa tysiące złotych gotówki za załatwienie niniejszej sprawy8. 

Po przesłuchaniu plutonowy złożył raport kierownikowi Referatu 
Śledczego. Ten bez zwłoki zawiadomił miejscową prokuraturę, a następnie 
polecił MO przeprowadzić w sprawie „wyczerpujące i szczegółowe docho-
dzenie, podejrzanych zatrzymać, gdzie z kolei skierować z wnioskiem do 

8 Tamże.
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Prokuratury Sądu Okręgowego w Bochni celem zastosowania tymcza-
sowego aresztu”9.

Milicjanci pracowali do późnej nocy. Tego samego dnia, późnym wie-
czorem (o godzinie 22.00 i 24.00), udało im się przesłuchać jeszcze dwie 
osoby i wpadli na trop kolejnych kobiet. Milicjanci starali się aresztować 
podejrzane możliwie najszybciej, tak by nie mogły się ze sobą porozumieć 
i ewentualnie ustalić zeznań. Do końca maja gotowy był pełny akt oskar-
żenia przeciwko siedmiu osobom.

Z wyjątkiem jednej osoby oskarżeni zostali skazani wyrokiem sądu. 
Apelacja została odrzucona. Sąd nie uwzględnił próśb o ułaskawienie. 
Prezydent nie skorzystał z prawa łaski, mimo listów podpisanych przez 
licznych mieszkańców rodzinnej gminy skazanej akuszerki, którzy boleś-
nie odczuli brak jedynej położnej w okolicy. Najwyższe wyroki otrzymały 
dwie kobiety, którym udowodniono przeprowadzanie nielegalnych zabie-
gów (1 rok i 6 miesięcy więzienia). Kobiety, które poddały się zabiegowi, 
otrzymały karę 6 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 4 lata. Wysoki wy-
rok otrzymał „narzeczony” Marii, który okazał się żonatym mężczyzną 
z dwojgiem dzieci. Za „nakłanianie” otrzymał 4 miesiące więzienia i cały 
wyrok odsiedział. W sentencji wyroku skazującego położną przepro-
wadzającą zabieg znalazło się znamienne zdanie: „Oskarżona […] jest 
dyplomowaną akuszerką, a więc z tytułu swego zawodu powołana [jest] 
do czuwania nad prawidłowym i intensywnym przyrostem naturalnym 
przetrzebionej przez wojnę ludności i tego swego zawodu nadużyła na 
szkodę interesu publicznego”10. Podobne zdanie możemy znaleźć już 
w dokumentach z wyroku wydanego miesiąc wcześniej w sprawie Wa-
cława J. o nakłanianie do „spędzenia płodu”: „nadto wziąć trzeba pod 
uwagę szkodliwość zamierzonego przez oskarżonego skutku dla polityki 
populacyjnej Państwa, który to czyn w okresie powojennego rozluźnienia 
obyczajów i nagminności tych przestępstw winien się spotkać ze szcze-
gólnie surową represją”11.

9 AN Kr, SO Kr, 29/1989/0/5367, Sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonych 
dochodzeń przez PKMO, Referat Śledczy w Bochni, 1.03.1949, s. 1.

10 AN Kr, SO Kr, 29/1989/0/5367, Sentencja wyroku z dnia 21 września 1949 r.
11 AN Kr, SO Kr, 29/1989/5570, Sentencja wyroku z dnia 3 sierpnia 1949 r.
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Wprowadzenie: przypadek Marii spod Bochni 

Władza nad płodnością

W aktach krakowskiego sądu okręgowego z lat 1945–1950, który wydał 
wyrok w sprawie Marii, znajduje się dziewięć spraw procesowych z ar-
tykułów 231–234 kk, czyli z oskarżenia o „spędzenie płodu”12. Udało mi 
się także odnaleźć podobne procesy rozstrzygane przez Sąd Okręgowy 
w Kielcach (pięć spraw z lat 1946–1948) oraz jeden, który toczył się przed 
kieleckim sądem powiatowym (1953). Według obowiązującego wówczas 
w Polsce kodeksu karnego z 1932 roku za „spędzenie płodu” kobiecie 
groziła kara aresztu do 3 lat13, udzielającemu pomocy w spędzeniu lub 
przeprowadzającemu zabieg – do 5 lat, zaś w wypadku, gdy kobieta zmar-
ła – do 10 lat14. Polityka prawna w latach czterdziestych stanowiła więc 
kontynuację polityki przedwojennej, jednocześnie zaś do 1956 roku stała 
w zgodzie z pronatalistyczną polityką powojennego państwa15.

Wyobrażenie o liczebnej sile wspólnoty narodowej i konieczności nie-
ustannego odrabiania strat osobowych będących efektem II wojny świato-
wej stało się aksjomatem dyskursu publicznego w powojennej Polsce16. Co 

12 W związku z brakami w aktach sądowych i zachowaniem jedynie tzw. akt typowych 
dostępna dziś dokumentacja jest stosunkowo nieliczna. Ocenę ilościową utrudnia 
na tym etapie badań także brak repertoriów, które być może nie zostały przekazane 
ze względów praktycznych do archiwów państwowych i nadal pozostają w zasobie 
zakładowych archiwów sądowych. 

13 „Art. 231: Kobieta, która płód swój spędza lub pozwala na spędzenie go przez 
inną osobę, podlega karze aresztu do 3 lat. […] Kobieta ciężarna dopuszcza się 
tego przestępstwa w sposób dwojaki a) albo przez samoistne działanie, lub przez 
współdziałanie ze spędzającym płód, b) przez bierne zachowanie się (świadome) 
podczas spędzania płodu. Spędzanie płodu oznacza wszelką czynność, której celem 
jest niedopuszczenie do tego, by przyszło na świat dziecko, wszelkie czynności 
zapobiegające normalnemu rozwojowi płodu i przemianie w dziecko. […]”. 

14 „Art. 232: Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód jej spędza lub jej przy tem udziela 
pomocy, podlega karze więzienia do lat 5. […] Pomocą jest dostarczenie środków 
do przeprowadzenia zabiegu, udzielenie mieszkania lub łóżka w tym celu, nato-
miast współdziałanie z matką przedsiębiorcą, potrzebne rękoczyny lub działanie 
za jej zezwoleniem nie jest pomocą, a spędzeniem płodu w typie sprawstwa. Jeżeli 
sprawca działa z chęci zysku […] stosować należy grzywnę jako karę dodatkową. 
[…] Nadzwyczajne złagodzenie kary jest praktycznie niewykonalne. […]”.

15 Na temat dyskusji wokół aborcji towarzyszącej procesowi destalinizacji kraju zob: M. Fi-
delis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.

16 B. Klich-Kluczewska, Making up for the Losses of War: Reproduction Politics in Postwar 
Poland, [w:] Women and Men at War: A Gender Perspective on World War II and its 
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ciekawe, ówczesna polityka pronatalistyczna rozwijała się w warunkach 
nieustannego wyżu demograficznego, będącego w dużej mierze efektem 
powojennych procesów kompensacyjnych. Mimo wciąż rosnącej liczby 
ludności wskazywano na liczne zagrożenia wzrostu, wśród których, we-
dług ekspertów, na szczególną uwagę zasługiwały śmiertelność matek 
i noworodków oraz rozpowszechnienie aborcji. Obawy przed depopulacją 
były przyczyną zróżnicowania polityki doby stalinowskiej wobec kobiet, 
której wymiar propagandowy każe dostrzegać przede wszystkim domi-
nujący w przestrzeni publicznej wizerunek kobiety aktywnej zawodowo 
oraz działaczki społecznej.

Analiza dyskursu społecznego epoki, tak jeżeli chodzi o propagandę 
macierzyństwa wielodzietnego, jak akcję rozwoju opieki położniczej na wsi, 
wreszcie walkę z nielegalnym rynkiem aborcyjnym, wskazuje, że władze, za-
biegając o rozwój demograficzny kraju, być może całkiem świadomie skon-
centrowały swą uwagę na mieszkankach wsi, w tradycyjnie wielodzietnych 
rodzinach chłopskich widząc szansę na zagwarantowanie ciągłego i szyb-
kiego wzrostu liczebności społeczeństwa. Pomimo oficjalnych zapewnień 
o możliwości połączenia roli matki i robotnicy wielkoprzemysłowej musiano 
zdawać sobie sprawę, że w ówczesnych realiach społecznych posiadanie 
przez nią wielodzietnej rodziny było raczej niemożliwe. Dlatego jedynym 
sposobem pogodzenia idei uzawodowienia kobiet i uzyskania możliwie 
najwyższej liczby urodzeń było ograniczenie działań do kobiet wiejskich17.

Analizowany materiał śledczy z 1949 roku jest na swój sposób wy-
jątkowy, m.in. dlatego, że w  sprawie tej jak w  zwierciadle odbija się 
transformacja polskiej polityki społecznej u progu epoki stalinowskiej18. 
W świetle krakowskich akt sądowych z lat 1945–1948 większość procesów 
z art. 231–234 kończyła się umorzeniem nawet w przypadku przyznania 
się oskarżonych do winy19. Wysokie kary w sprawie z wiosny–lata 1949 

Aftermath in Central and Eastern Europe, red. R. Leiserowitz, M. Röger, Osnabrück 
2012, s. 307–328.

17 Tamże.
18 Warto zaznaczyć, że w innych krajach bloku wschodniego procesy przeciwko 

osobom dopuszczającym się aborcji miewały w tym czasie charakter procesów 
pokazowych. Na temat Węgier zob. A. Petö, Women’s Rights in Stalinist Hungary. 
The Abortion Trials 1952–1953, „Hungarian Studies Review” 2002, t. 29, nr 1–2, 
s. 49–75.

19 Np. w sprawie: 29/1989/0/5105 w wyroku czytamy: „oskarżona wprawdzie przy-
znała się do winy, lecz rozprawa nie dostarczyła dowodów, aby ona istotnie miała 
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roku mogą być interpretowane jako widomy znak zwrotu w stosunku do 
ściganych i zaostrzenia polityki wobec aborcji w imię hasła głoszącego, 
że: „Należy wyrobić u matek poczucie obowiązku i wykazać, że ona dla 
narodu ofiarę ponosić musi, choćby nawet miała to życiem przypłacić. 
Winna ona zrozumieć tę wyższą konieczność tak, jak pojmować ją musi 
żołnierz na froncie”20.

Między słowami 

Maria, stawiając się na posterunku, prawdopodobnie nie przypuszczała, że 
poszukiwano jej w sprawie aborcji. Spodziewała się (jak możemy wnosić 
z notatek Cholewy), że chodzi o kradzież, o którą oskarżyli ją krakowscy 
pracodawcy. Zeznania są oczywiście składane pod przymusem, a podej-
rzana jest zażenowania, o czym wspomina w swych zapiskach plutonowy. 
Maria nie miała jednak czasu na przygotowanie, więc jej przetworzona 
przez milicyjny system protokolarny opowieść nosi pewne cechy spon-
taniczności. Typowe protokolarne formułki („wiadoma kobieta”) i formy 
gramatyczne z przewagą imiesłowów przysłówkowych („idąc, widząc”) 
sąsiadują z emocjonalnym skupieniem na szczegółach wydarzeń z lata 
1948 roku (np. dotyczących rodziny akuszerki). Zeznania podejrzanej 
powstawały podczas dialogu z przesłuchującym, czego oczywiście nie 
odzwierciedla spisany protokół, z którego zniknęły pytania plutonowego21. 
Maria w odróżnieniu od innych oskarżanych kobiet nie przemyślała swojej 
sytuacji, nie zastanowiła się nad linią obrony i nie dokonała wcześniejszej 
selekcji wydarzeń pod kątem ewentualnej obrony. Co ciekawe, dziewczyna 
nie wspomina ani słowem w zeznaniu głównym o ojcu dziecka. Dopiero 

być w ciąży i aby miała zezwolić na spędzenie płodu. […] Zestawienie wyjaśnień 
obojga oskarżonych […] nasuwają podejrzenie, że samooskarżenie się Janiny zmie-
rzało być może do zmuszenia osk.[arżonego] do ożenienia się z nią”. W wyroku 
w sprawie 29/1989/0/4523 z kolei uznano tak ciężarną, jak akuszerkę za winne, lecz 
automatycznie darowano im kary (3 i 10 miesięcy więzienia) na podstawie ustawy 
amnestyjnej z dnia 2 sierpnia 1945 r. Sprawę 29/1989/0/4615 umorzono, uznając, że 
brak jest związku pomiędzy śmiercią kobiety a ewentualnym przerwaniem ciąży. 

20 B. Henke, Ankieta w sprawie walki z przerywaniem ciąży, „W Służbie Zdrowia” 1948, 
nr 4, s. 113.

21 O ile jest to regułą w przypadku śledztw, których akta zachowały się w materiałach 
sądu w Krakowie, w części akt z rejonu Kielecczyzny protokoły pozostały w formie 
dialogu. 
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po jego zakończeniu, dopytana przez plutonowego, podaje jego imię i na-
zwisko oraz kwotę, jaką otrzymała od niego na przeprowadzenie zabiegu.

Maria nie mówiła także o „spędzaniu płodu”. Była to formuła sądowa 
dopisana przez protokolanta lub sugerowana przez przesłuchującego. W ko-
lejnych zdaniach pojawiają się określenia – „[kobieta – przyp. B.K.-K.], która 
to robi”, „[kobieta – przyp. B.K.-K.] zrobi to że nie będę w ciąży”, „cały ten 
interes” – z całą pewnością pochodzące z ust przesłuchiwanej. Na inwencję 
protokolanta wskazywałoby z kolei porównanie z innymi zeznaniami kobiet, 
które używały zbitek słownych, np. „sporządzenie ciąży”, sugerujące błędne 
zrozumienie czy też przekręcenie zasłyszanego od milicjantów pojęcia22. 
W sprawie z 1947 roku dziewiętnastoletnia robotnica z Bronowic miała 
mówić z kolei o „dokonywaniu zabiegu przerwania ciąży”. Jednak w orygi-
nalnym (nieprzepisanym maszynowo) zeznaniu jej koleżanki, oskarżonej 
o współudział, pada wprost zdanie: „po przybyciu do lekarza powiedziałam 
lekarzowi, że przyprowadziłam […] [ją – przyp. B.K.-K.] do skrobanki”23. 

Kobiety porozumiewają się najczęściej bez słów i ów brak odpowiednie-
go języka do opisu zdarzeń jest bardzo widoczny w zeznaniach. Dopiero 
sytuacja przesłuchania zmusza je do nazwania rzeczy po imieniu.

Z drugiej strony, chociaż nie ujawniana, wiedza o osobach, które prze-
prowadzają zabiegi, wydaje się niemal powszechna. W zeznaniach kobiety 
mówią zwykle o tym, że „kogoś” spotkały, „gdzieś” pojechały, jednak jak 
się później okazuje, znają nazwiska i konkretne adresy, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku Marii. Przez koleżankę, matkę czy przygodną 
znajomą można było bez trudu znaleźć „gabinet”. W Bochni wystarczyło 
udać się na rynek i „w potocznej rozmowie nadmienić znanej z widzenia 
osobie”, która trudniła się sprzedażą starej garderoby, że zaszło się w ciążę. 

„Ta zaraz się zgodziła – mówi jedna z oskarżonych – i jeszcze sama dora-
dzała, że są takie ciężkie czasy, to nie wypada inaczej zrobić”24.

W mniejszych miejscowościach i wsiach osobą, która mogła „pomóc” 
w trudnej sytuacji, była zwykle nieposiadająca specjalistycznego wykształ-
cenia kobieta asystująca przy porodach, czyli „babka”. Jak wskazuje zezna-
nie mieszkanki małej podkieleckiej wsi, nie było najmniejszej wątpliwości, 
do kogo pójść „w trudnej sytuacji”:

22 AN Kr 29/1989/0/5367, Protokół przesłuchania podejrzanego, 21 lutego 1949.
23 AN Kr, SO Kr, 29/1989/5090, Protokół przesłuchania: Adela N., 31 marca 1948 r.
24 AN Kr, SO Kr, 29/1989/0/5367, Protokół przesłuchania podejrzanego: Franciszka N., 

25 lutego 1949 r.
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 – Skąd świadek dowiedział się, że K. jest tzw. babką?
 – Mnie nikt nie mówił o tzw. babce, tylko sama wiedziałam, że te 
czynności robi od tej chwili, gdy przyszłam […] [tutaj –  B.K.-K.] 
pracować w 1951 roku.
 – Świadek zapoda komu K. zepsuła ciążę. 
 – Jak mnie jest wiadome, to zepsuła ciążę córce S., która była już 
w 6-tym miesiącu, lecz w którym roku zapodać nie mogę, tylko 
dowiedziałam się od ludzi, nazwiska nie znam25. 

Sieć nieformalnych kontaktów i informacji budowała rodzaj wzajem-
nych zależności i silną potrzebę lojalności kobiet, które poddały się aborcji, 
wobec tych, które zabiegi przeprowadzały. Miało to swój wymiar czysto 
praktyczny – na wypadek kolejnej ciąży.

Ból i wstyd

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych decyzję o przerwaniu ciąży podjęło 
szacunkowo około 300 tys. kobiet, z czego 80 tys. w stanie ciężkim trafiło 
do szpitala, gdzie stwierdzano, że występujące objawy są efektem sztuczne-
go poronienia. Działo się tak na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego 
zabiegu lub zakażenia. Położne i pielęgniarki stosowały zwykle gumowy 
cewnik oraz wstrzykiwały do macicy roztwór mydła lub ewentualnie jo-
dyny, a także podawały chininę bądź leki wywołujące skurcze macicy. Tzw. 
babki wykorzystywały głównie roztwór mydła z jodyną, ostre narzędzia, 
ugniatanie brzucha aż do wywołania krwotoku lub „otwieranie macicy 
przy pomocy »szklanego drutu« i wpuszczanie do niej powietrza”, jak to 
miało miejsce w przypadku jednej z oskarżonych w omawianej sprawie26.

Mimo powikłań i fizycznego cierpienia, a nawet zagrożenia życia, ko-
biety zwykle odmawiały profesjonalnej pomocy lekarskiej. Maria nie chcia-
ła zgodzić się na wizytę w bocheńskim szpitalu, ponieważ to wiązałoby się 
z koniecznością przyznania się do zabiegu i ujawnienia nazwiska akuszerki. 
Dopiero trwające niemal tydzień cierpienia fizyczne, wysoka gorączka 
i utrata przytomności spowodowały, że dziewczyna wyznała matce, że była 
w ciąży i zdecydowała się ją usunąć: „W czasie ciężkiej choroby widząc 

25 AP Kiel, Sąd Powiatowy w Kielcach (dalej – SP Kiel), 212 (IV Kp 160/53), Sprawa 
Władysławy G.

26 H. Wolińska, Przerywanie ciąży w świetle prawa karnego, Warszawa 1962, s. 111–112.
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że stan zdrowia się pogarsza przyznałam się do swej matki co uczyniłam 
wyjaśniając jej cały przebieg tegoż zajścia lecz prosiłam ją by nikomu o tym 
nie mówiła, że kobietę tą czeka duża kara za spędzenie tego”27.

Na marginesie warto zauważyć, że Maria w ogóle nie jest świadoma 
grożącej jej za zabieg kary. Wie jedynie o groźbie więzienia, która wisi 
nad akuszerką.

W dwóch przypadkach agonalnych na skutek pęknięcia otrzewnej 
kobiety do końca, do śmierci, odmawiały ujawnienia faktu aborcji oraz 
nazwiska przeprowadzających zabieg. Jeżeli w szpitalu składały ostatecz-
nie obciążające zeznania, przed rozprawą, uwolnione od lęku o własne 
życie, odwoływały je, tłumacząc, że były w gorączce lub nie wiedziały, co 
podpisują.

Kobiety świadomie ryzykowały i nie kontaktowały się z lekarzem, zwy-
kle przeczekując okres powikłań po zabiegu w domu, w ukryciu, w nadziei 
na wyleczenie, nawet jeżeli grozić to mogło śmiercią. Nie wychodziły, nie 
informowały mężów, dzieci czy innych krewnych o przyczynach choroby. 
Zdarzało się jednak, że ukrywane, a jednocześnie budzące podejrzenia cier-
pienia wychodziły na jaw już w drodze do domu po zabiegu. Podczas zeznań 
procesowych świadkowie przyznawali, że widzieli oskarżoną, jak wracała, 
słaniając się, do domu. W innym przypadku kobieta zaczęła krwawić w po-
ciągu, o czym poinformował sąd jeden ze świadków oskarżenia. Cierpienie 
fizyczne i krwawienie, szczególnie młodych i uchodzących za zdrowe kobiet, 
budziły natychmiastowe podejrzenia sąsiadów i dalszej rodziny. 

Tabu aborcji

Ciąża jest szczególnym stanem kobiecego ciała. Według wierzeń ludowych 
dusza kobiety zmarłej podczas ciąży lub połogu zasilała grono demonów, 
podobnie jak dusza martwego płodu, dziecka zmarłego w trakcie porodu 
i dziecka nieochrzczonego. Jeżeli wierzyć Ludwikowi Stommie, który prze-
analizował pod tym kątem dziewiętnastowieczne podania chłopskie, „de-
monogenność” martwych płodów było równa wisielcom, a ustępowała tyl-
ko „niechrzczeńcom”, „porońcom” i utopionym. Martwe płody, podobnie 
zresztą jak kobiety w ciąży i połogu, miały w świecie ludowych wyobrażeń 
charakter mediacyjny. O takich „kategoriach zmarłych” Ludwik Stomma 

27 AN Kr, SO Kr, 29/1989/0/5367, Protokół przesłuchania podejrzanego, 21 lutego 
1949 r.
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pisał, że „usytuowali się poza jakimkolwiek stanem i – z innego punktu 
widzenia – w paru stanach jednocześnie, więc w permanentnej mediacji 
[…]. Wyszli w sensie biologicznym i nie wyszli w sensie rytualno-magicz-
nym ze stanu poprzedniego, a nie weszli w sensie rytualno-magicznym 
i weszli w sensie biologicznym do stanu następnego”28.

Kobieta w ciąży uchodziła za nieczystą, podlegającą wpływowi sacrum 
i w związku z tym nie mogła w pełni uczestniczyć w życiu społeczności 
wiejskiej. Przemiana ciężarnej, przede wszystkim fizyczna transformacja 
jej ciała, budziła niepokój wiejskiego otoczenia i była przyczyną symbo-
licznej izolacji, a w czasie połogu izolacji dosłownej, związanej z nieja-
snym statusem nowo narodzonego dziecka. Dopiero połóg zakończony 

„wywodem” oczyszczał kobietę z nieczystości związanych z ciążą, czyli 
okresem „przejściowym”29. Ślady tego zjawiska odnajdują etnografowie 
współcześnie, potwierdzając jednocześnie istnienie bogactwa rytuałów 
w życiu wsi połowy XX wieku.

„Nieczystość”, mediacja i potrzeba izolacji wprowadzają nas w obszary 
tabu. Zaś przypadek Marii może być przykładem spotkania świeckiej 
i rytualno-magicznej tradycji tabu na pograniczu „świata babek” i „świata 
położnych” u progu rewolucji medyczno-higienicznej na wsi. Położna 
i babka miały się stać symbolem procesu modernizacji wsi zainicjowanego 
w 1949 roku, którego ważnym celem było zmniejszenie śmiertelności oko-
łoporodowej matek, noworodków i małych dzieci. Za cel planu 6-letniego 
postawiono sobie bowiem „nadgonienie zaległości w tym względzie”, a na 

„front” walki ze znachorstwem, którego symbolem była „babka”, wysłano 
rzeszę wyszkolonych specjalistek. Miały one nieść pomoc młodym i zda-
niem ówczesnych ekspertów nieporadnym matkom wiejskim, organi-
zując gminne izby porodowe i walcząc z praktyką porodów domowych. 
Położna miała „nieść kaganek oświaty” na opanowaną przez „zabobon” 
wieś, w związku z tym oczekiwania wobec niej były szczególne, a wyroki 
skazujące za przeprowadzenie aborcji wysokie. Kara była bowiem nie tylko 
karą za brak „czuwania nad prawidłowym i intensywnym przyrostem na-
turalnym”, ale także za zdradę ideałów modernizacji i przejście na stronę 
nieświadomych potrzeb współczesności „babek”30.

28 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Gdańsk 2000, s. 102.
29 E. Weremczuk, Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną na przykładzie doku-

mentacji z Wojciechowa i okolic, „Twórczość Ludowa” 2009, R. 24, nr 1–2, s. 13.
30 Zob.: B. Klich-Kluczewska, Making up for the Losses of War…, dz. cyt. 
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W wypadku Marii nagłe przerwanie ciąży bez „należytego” rozwiązania, 
które uniemożliwia zakończenie procesu przejścia w stan macierzyństwa, 
powoduje strach przed reakcją rodziny i społeczności, a w konsekwencji 
ostracyzmem (na co nakłada się dodatkowo strach przed ujawnieniem 
ciąży przedmałżeńskiej). Maria ma świadomość lęku, jaki musi budzić 
wśród społeczności wsi jej postępek, który tak w tradycji ludowej, jak 
w nakazach religii jest kwalifikowany jako nieczysty, grzeszny. Przykładem 
wyjątkowego lęku towarzyszącego aborcji mogą być wspomniane wyżej 
wypowiedzi świadków w innych sprawach, które dowodzą szczególnej 
czujności (obawy otoczenia budzić może młoda kobieta w podróży, zdra-
dzająca wyraźne symptomy jakiejś choroby, lecz pozostawiona sama sobie, 
niechętnie przyjmująca oferty pomocy, wreszcie obecność krwi).

Jednocześnie z przerywaniem ciąży wiązała się, w tym przypadku cha-
rakterystyczna dla porządku makrospołecznego, nasilająca się kontro-
la fizyczna w postaci kary więzienia. Co ciekawe, oficjalna propaganda 
nie eksponowała tej problematyki, a procesy nie były wykorzystywane 
w kampaniach politycznych. W związku z tym kontrola ideowa – po-
przez etykietowanie aborcji jako niebezpieczeństwa, epidemii grożącej 
wyludnieniem kraju, która miała rozprzestrzeniać się w Polsce w wyniku 
II wojny światowej – jest obecna w tym czasie, czyli do 1955 roku, przede 
wszystkim w przekazie religijnym.

W połowie XX wieku w przypadku aborcji mamy więc do czynienia 
ze szczególną kumulacją procesów tabuizacyjnych. Moim zdaniem pa-
radoksalnie dodatkowo pogłębiał je brak publicznego napiętnowania 
aborcji jako zagrożenia. Sytuacja ulegnie zmianie jesienią 1955 roku, gdy 
dyskusja o aborcji zawita ponownie na łamy prasy i pojawi się w rozgłoś-
niach radiowych, a nowelizacja ustawy z 1956 roku na wzór ZSRR dopuści 
przerywanie ciąży z przyczyn społecznych. Nadal jednak utrzymywać się 
będzie wysoka liczba aborcji nielegalnych, przeprowadzanych „poza sys-
temem”. Niemniej jednak dyskusja o aborcji w okresie odwilży politycznej 
może być świetnym przykładem detabuizacji przemilczanego zjawiska, 
która zaowocuje następnie szybko postępującym procesem społecznego 

„oswojenia” przerywania ciąży jako metody kontroli urodzeń. 
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6.1.  „Na odcinku ciąży”31. Aborcja w głosach obywatelskich 
z lat 1955–1956

Gdy jesienią 1955 roku rozpoczęła się debata publiczna o przerywaniu ciąży, 
bardzo szybko okazało się, i potwierdziła to także dyskusja parlamentarna 
z 27 kwietnia 1956 roku, że ma ona charakter zupełnie wyjątkowy. O żad-
nym z obyczajowych tabu nigdy nie dyskutowano z takim zapałem, tak 
ostro, i z poświadczonym źródłowo żywym udziałem obywateli. Po trosze 
zapewne dlatego, że kultura seksualna w jej codziennym, praktycznym 
wymiarze okazała się jednym ze szczególnie palących problemów codzien-
ności polskich obywateli. Po drugie dlatego, że wspomniana dyskusja 
przypadła na czas odwilżowej liberalizacji. Już podczas samej publicznej 
debaty sejmowej uderzała szczególna w kontekście ostatniego pięciolecia 
niejednomyślność posłów32. Oczywiście ciążyło nad nią także „widmo 
Marii z Bochni” w postaci ujawnianych na łamach prasy dramatycznych 
historii dziewcząt, których próby radzenia sobie z niechcianą ciążą koń-
czyły się tragicznie. Jednocześnie aborcja była niemal zawsze punktem 
wyjścia do refleksji nad „świadomym macierzyństwem”, jako podstawo-
wym problemem wymagającym namysłu i działań edukacyjnych. 

Szczególnie interesującym zapisem opinii publicznej tego czasu, któ-
ry może stanowić podstawę refleksji na temat wyobrażeń społecznych 
dotyczących aborcji, metod kontroli urodzeń, a pośrednio seksualności, 
jest dla mnie 170 listów zachowanych w Archiwum Akt Nowych, w zbio-
rze Ministerstwa Sprawiedliwości. Są to w znakomitej większości listy 

31 „Człowiek walczy z nękającymi go chorobami z coraz lepszym skutkiem, czyni to 
w imię walki z przypadkowością i czekającym go losem. A na odcinku ciąży tysiące 
kobiet są bezsilne, przypadek kieruje ich całym dalszym bytem. W imię czego nie 
pozwala się kobiecie, która zaszła w ciążę, kształtować dalej swego losu w/g włas-
nej woli – a zmusza się ją do zostania matką? Czy w imię etyki chrześcijańskiej?”, 
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, nr zespołu 
285/1837 Kodeks karny. Część szczególna. Spędzenie płodu 1948, Listy do Polskiego 
Radia [dalej – AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR], J. Osia-
tyńska, Warszawa 17 XI 1955.

32 Doszło do konfrontacji posłów katolickich reprezentujących Stowarzyszenie PAX, 
czyli Jana Dobraczyńskiego i Andrzeja Wojtkowskiego, oraz zwolenników liberali-
zacji, zob. szerzej A. Czajkowska, O dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa z dnia 
27 kwietnia 1956 i towarzyszące jej dyskusje, [w:] Kłopoty z seksem w PRL. Rodzenie 
nie całkiem po ludzku, aborcja, choroby, odmienności, red. M. Kula, Warszawa 2012, 
s. 150–151.
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przychodzące do Polskiego Radia i następnie przekazywane do Mini-
sterstwa na bieżąco, jako głos obywateli w sprawie nowelizacji ustawy. 
Należy więc zdawać sobie sprawę z tego, że to tylko część ogromnej kore-
spondencji, która napływała w tej sprawie do instytucji centralnych oraz 
prasy. Z szerokim odzewem spotkały się m.in. artykuły Marii Parzyńskiej 
w „Życiu Warszawy”, przede wszystkim jej tekst W sprawie niedozwolonych 
zabiegów. Nie tylko wskazania lekarskie (nr 265, 1955) oraz O młodzieży, 
małżeństwie i odpowiedzialności (9 września 1955, s. 3), do których wielo-
krotnie odwołują się także słuchacze radia. Odpowiedzi czytelników na 
cykl artykułów To było przed ustawą… drukowała także „Przyjaciółka”33. 

Listy zgromadzone w AAN są o tyle ciekawe, że trudno na ich podsta-
wie sformułować tak jednoznaczną tezę, jak to miało miejsce w wypadku 
listów drukowanych w prasie. Co za tym idzie, nie jest oczywiste, że po 
prostu – jak pisze Aleksandra Czajkowska – „domagano się liberalizacji 
przepisów, które uważano za przestarzałe”34. Albo też inaczej, można tę 
tezę odnieść do prasy (z wyłączeniem prasy katolickiej), ale nie można jej 
w żadnym wypadku utożsamiać z opinią społeczną tego czasu. Tutaj sytu-
acja była ogromnie złożona i z perspektywy historycznej bardzo ciekawa. 
Wśród niemal dwóch setek listów, które o ile były cenzurowane, to raczej 
na poziomie selekcji tych, które zdaniem pracowników radia mogły być 
godne uwagi ministerstwa, nie przeważają ani te za, ani te przeciw ustawie. 
Głosy rozkładają się mniej więcej po równo i na dodatek nie zawsze według 
prostej opozycji „komuniści” kontra „katolicy”. Wśród piszących dominują 
kobiety, ale nie brak mężczyzn (30%). Zachowały się listy lekarzy – dzia-
łaczy na rzecz i przeciwko nowelizacji. Przy czym w obu przypadkach (dr 
Leśniewski35 i dr Hanke36) lekarze wspominają o tym, że wielokrotnie wy-
syłali listy w tej sprawie, obaj proszą także o informowanie ich o terminach 
audycji radiowych „na temat świadomego macierzyństwa”. W odróżnieniu 
od wymienionych lekarzy, którzy przesyłają do ministerstwa swoje referaty 
bieżące i sprzed lat, zwyczajni słuchacze piszą do „kochanego radia” spon-
tanicznie. Daty wskazują, że piszą jeszcze tego samego dnia lub w dzień po 
audycji. Zaskoczeni, poruszeni wypowiedziami ekspertów czują potrzebę 

33 Tamże.
34 Tamże, s. 137.
35 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, dr J. Leśniewski, b.d.
36 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, dr. Antoni Benon 

Henke, Grodzisk Wlkp., 14 listopada 1955.
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podzielenia się własnymi opiniami albo wręcz małżeńskimi intymnymi 
problemami, o czym świadczą już pierwsze słowa korespondencji: „z wiel-
kim zainteresowaniem wysłuchałam…”, „jako młoda mężatka [chciałabym] 
zabrać głos…”, „z dużym zainteresowaniem śledzę dyskusję…”, „z wiel-
kim zainteresowaniem wysłuchaliśmy oboje z mężem dwóch audycji na 
temat rozwoju świadomego macierzyństwa…”, „nie mogłam nie wyrazić 
tutaj swojego zdania…”. Jednocześnie w wielu zachowanych tekstach po-
brzmiewa znajomy ton interwencyjnych listów do instytucji publicznych 
z charakterystycznym opisem tragicznych warunków życia, problemów 
mieszkaniowych, niesprawiedliwych kierowników etc. W innych można 
się doszukiwać odpowiedzi na wezwanie organizacji, przy czym nie jest 
możliwe jednoznacznie stwierdzenie, że chodzi tu o Ligę Kobiet. Są to ty-
powe listy o charakterze apelu podpisane przez kilka lub kilkanaście kobiet:

My niżej podpisane, czytając artykuły w „Życiu Warszawy” między 
innymi z dnia 5 I 56 o 4-ch wypadkach śmierci kobiet w Łodzi, 
uśmiercone przez siły niefachowe. Nie tak dawno proces ob. Ka-
zimierskiego, który dostał 7 lat więzienia pseudo-ginekolog, który 
również uśmiercił pacjentkę, a drugą ledwo uratowali, a przecież 
takich wypadków są niezliczone ilości, które nie dochodzą do prasy. 
Czyż to nie dzwonek alarmowy, aby zniesiono karalność kobiety 
i lekarza za usunięcie ciąży. Czy jeszcze więcej ofiar potrzeba, aby-
śmy sobie otworzyli oczy na sprawę która jest pilna i bardzo naglą-
ca. W Związku Radzieckim ogłoszono o zatwierdzeniu zniesienia 
zakazu abortów. Czas wielki aby nasze Ministerstwo Zdrowia też 
pomyślało o sprawie kobiecej i aby jak najszybciej zostało zatwier-
dzone zniesienie zakazu abortów i karanie za to37. 

Powyższy list wskazuje wprost na dwie siły stojące za dyskusją, a na-
stępnie nowelizacją ustawy o przerywaniu ciąży w Polsce. To w równym 
stopniu impuls zewnętrzny, czyli nowelizacja radziecka, oraz nasilające 
się problemy wewnętrzne związane z rozwojem czarnego rynku aborcji. 
W wielu listach popierających zmiany pojawia się wprost odwołanie do 
procesu legalizacji aborcji, który dokonywał się w 1955 roku w ZSRR. Co 
jednak ciekawe, autorzy zgodnie przywołują błędną datę 7 lutego 1955 

37 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, List dziesięciu miesz-
kanek Warszawy i okolic, 6 stycznia 1956 r.
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roku (a nie 23 listopada) jako termin zmiany ustawy. Niektórzy autorzy 
i autorki oskarżają także, jak w poniższym przykładzie, polskie władze 
o celowe przemilczanie zmian w Związku Radzieckim:

Dnia 7 lutego 1955 r. Najwyższa rada Z. S. R. R. postanowiła znieść 
karalność kobiety ciężarnej, za dokonanie usunięcia ciąży. Dlaczego 
u nas o tym ani słowa nie mówi się, ani pisze się. Sprawa regulacji 
macierzyństwa, to taki poważny problem dla wszystkich kobiet 
i takie przybrał rozmiary i skutki, że pozwolę przytoczyć notatkę wy-
drukowaną w gazecie „Życie Warszawy” z dnia 30 sierpnia 55 r. pod 
tytułem Prokurator ratuje od śmierci ofiarę z rąk lekarza – szarlatan 
z ul. Hożej podaję w skrucie treść: „Wezwane Pogotowie Ratunko-
we w Warszawie stwierdziło śmierć 18- letniej Teresy D. Okazało 
się, że chora zmarła po dokonaniu zabiegu przez pseudo-lekarza, 
Zbigniewa Kazimierskiego, zamieszkałego przy ul. Hożej 68. Doko-
nując drugiego zabiegu 17-letniej dziewczynki wywołał zakażenie, 
prokurator polecił umieścić chorą w szpitalu”. 

Takich tragicznych wypadków jest bardzo dużo i o tych spra-
wach medycyna sądowa mogłaby bardzo wiele powiedzieć, tylko 
jej przeszkadza TAJEMNICA MILCZENIA [podkreślenia – B.K.-K.] 
i dokąd ona będzie trwała.

Wrzód nabrzmiał, woła o cięcie a żeby kobiety nie ginęły w kwie-
cie wieku, komu to potrzebne. Mało tego, że wiele choruje, ale 
jeszcze wiele tragicznie umiera – naprawdę to jest wstyd dla nas 
wszystkich i my w imieniu wszystkich kobiet wołamy, usłyszcie nas, 
przestańcie osłaniać się Tajemnicą Milczenia i dokonajcie regulacji 
macierzyństwa i niech przykład [wyraz wymazany] Związku Ra-
dzieckiego będzie drogowskazem dla wszystkich kobiet – czekamy 
z niecierpliwością38. 

Jeden ze słuchaczy ze zdziwieniem zauważył wręcz, że uczestnicy dys-
kusji tak bardzo się rozochocili, że publiczna debata przekroczyła dopusz-
czalne granice krytyki systemu i władz:

38 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list podpisany: Bab-
czyńska, Renata Makolska, Maria Orzych, Maria [pierwsza litera nazwiska nie-
czytelna] itocka, data wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości: 9 listopada 1955. 
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Zadziwiającą jest rzeczą, że dyskusja na temat świadomego macie-
rzyństwa i zniesienia zakazu przerywania ciąży została postawiona 
na tak wysokim podłożu – osobistej wygody matki i to wtedy, gdy 
tyle mówi się u nas o tym, że w pierwszym rzędzie powinno się 
uwzględniać interesy ogółu, interesy narodu jako całości, a nie 
interesy osobiste poszczególnych jednostek.

Posunięto się w zapale nawet tak daleko, że nie zawahano się 
cytować listów, które mogłoby wielu uważać za bezpośrednie oskar-
żenie rządu i ustroju, jak np. tej obywatelki z Wrocławia, która 
podaje, że gdy w jednej izbie jest już czworo dzieci, to jakże można 
mieć jeszcze piąte, aby zabrakło tym czworgu i tak już niedosta-
teczną ilość powietrza niezbędną do życia39. 

Chociaż autor listu, zdeklarowany komunista i ateista, nie odwoływał się 
wprost do – jak to określano – „antymaltuzjańskich” idei charakterystycznych 
dla epoki stalinowskiej, wyraźnie pobrzmiewa tak w tym, jak wielu innych 
listach przeciwników nowelizacji opinia o szkodliwości proponowanych 
zmian prawnych dla rozwoju demograficznego poszkodowanego w czasie 
wojny narodu. O ile zwolennicy i zwolenniczki liberalizacji odwoływali się do 
bieżących zmian w ustawodawstwie radzieckim, o tyle przeciwnicy zdawali 
się ich nie zauważać. Powracano do gloryfikacji pronatalistycznej polityki 
radzieckiej, przypominano tytuły, którymi obdarzano matki wielodzietne, 
oraz rozbudowany system zasiłków państwowych. Jak echo wracał motyw 
geniuszów, którzy przeżyli tylko dzięki restrykcyjnemu ustawodawstwu:

Czy można zaprzeczyć, że Związek Radziecki dzięki swej trosce 
o człowieka zarówno żyjącego, jak i tego jeszcze nienarodzonego 
ma tyle jednostek wybitnych, tyle talentów i geniuszów?40 

Ten sam motyw „zmarnowanych talentów” znajdziemy wśród listów 
autorstwa osób podkreślających swe wyznanie. Podobnie jest z lejtmoty-
wem powojennej polityki pronatalistycznej, czyli koniecznością wyrów-
nania wojennych strat:

39 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list mężczyzny, Gliwice 
5 grudnia 1955.

40 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Maria Łukanowska, 
Oborniki, 13 listopada 1955.
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Bezkarne, lub ściśle ograniczone spędzenie płodu odczuje naród na 
swej skórze za kilkadziesiąt lat w postaci gwałtownego zmniejszenia 
przyrostu naturalnego. W wyniku I –szej (!) wojny światowej naród 
Polski poniósł największą stratę w ludziach i niemożliwe jest abyśmy 
w dziesięć lat postępowali tak, jak gdyby zagrażało nam przeludnienie41. 

Popularność wątku pozytywnie wartościowanej wielodzietności każe 
stawiać pod znakiem zapytania tezę o jakiejkolwiek skuteczności oddzia-
ływania stalinowskiej propagandy uzawodowienia kobiet. Listy z 1955 
roku wskazywałyby raczej na co najmniej równą skuteczność propagandy 
wielodzietności i roli społecznej kobiety jako matki:

Jestem prostą kobietą wykształcenia nie mam lecz zrozumiałam swoje 
powołanie i jestem dumna mając sporą gromadkę dzieci zdrowych, 
rumianych, które mogą przyczynić się do dobrobytu naszej ojczyzny. 
Majątku nie mam lecz to największy majątek silne zdrowe dzieci, gdyż 
nie znam drogi z dziećmi do lekarza, nie wiem co noc nieprzespana, 
chociaż raz miałam bliźniaki – chłopczyka i dziewczynkę wagi 3,60 
kg i 3,50 kg, a przed trzema laty urodziłam córeczkę, było to siódme 
dziecko a tyle uciechy było w domu. […] Trzeba głowę trzymać do 
góry i nie myśleć o tym co gdzie zaboli i cieszyć i cieszyć z narodzenia 
dziecka, bo to przyszłość narodu a matki dzielne, ofiarne, zdrowe 
to skalisty fundament pod gmach naszej ukochanej Polski. Może 
audycje na powyższy temat będą się powtarzały, jestem ciekawa jak 
się zapatrują inne kobiety, po tym poznamy jak silna jest Polska42.

Listy z jesieni 1955 i wczesnej wiosny 1956 roku, które zawierają deklaracje 
polityczne i ideowe, układają się w bardzo niejednoznaczny obraz dokumen-
tujący pojęciowy i wyobrażeniowy chaos. Wielu słuchaczy nie mogło oswoić 
się z nieoczekiwaną zmianą, która stała w opozycji nie tylko wobec normy 
politycznej utrwalonej przez oficjalną propagandę, ale przede wszystkim nor-
my społecznej sankcjonowanej religijnie i zwyczajowo. Być może również ten 
chaos był katalizatorem szczególnej publicznej aktywności, której dodatkowo 

41 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Jerzy Kozdrowski, 
Warszawa 17 listopada 1955 r.

42 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Franciszka Szlachta, 
Kniastno [?] 15 listopada 1955 r.
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sprzyjały oficjalne zachęty do wyrażania własnego zdania. Były one skuteczne 
do tego stopnia, że pomimo wciąż obowiązującego zakazu znalazły się takie 
żony, które w podpisanych imieniem i nazwiskiem listach przyznawały się do 
wielokrotnego poddawania się aborcji lub wiedzy o nich. Świadczy to moim 
zdaniem nie tyle o naiwności, ile o wierze w nieuchronną zmianę.

 6.2.1.  Między „szkodliwym zabiegiem” a „metodą Ogino-Knausa”

Po stronie umiarkowanych krytyków zabiegów przerywania ciąży lokują 
się najgorętsi orędownicy upowszechnienia edukacji seksualnej. Wśród 
nich dosyć często powtarzana jest opinia o medycznej szkodliwości za-
biegu, który powinien być ostatecznością. Dopuszczalna w ostateczności 
aborcja jest w tym wypadku kwalifikowana jako należąca do przeszłości 
i nienowoczesna. Jej miejsce powinny zająć skuteczne środki antykoncep-
cyjne. „Zainteresowany sprawą bytu noworodków” pisał:

W dobie XX wieku mam wrażenie, że nie powinno „ukrywać” się 
tajemnic seksualnych przed młodzieżą dojrzałą od 16–18 lat, bo to 
nie nazywa się postępem a wprost wstecznictwem co najmniej o 500 
lat bo tak było jeszcze za króla Świeczka. […] Zachodzi pytanie dla-
czego po wyzwoleniu w prowadzeniu postępu w innych dziedzinach 
poczyniono krok wstecz w tym, iż można powiedzieć śmiało, że 
schowano stosunki seksualne za piec i tylko kościół zagadnienie to 
nieco wyjaśniał w świetle moralności chrześcijańskiej. […] W dobie 
XX wieku dysponujemy wystarczającą techniką aby dać odpowiednie 
środki zapobiegawcze, które przy odpowiednim uświadomieniu, ani 
nie szkodzą, ani nie będziemy musieli tracić istoty ludzkiej i zapo-
biegną wielkim utrapieniom i niedoli ludzkiej. Moim zdaniem, nie 
poronienia, a środki zapobiegawcze to droga do naprawienia zła43. 

W ten sposób wypowiedziom nadawano ton krytyczny wobec zanie-
dbań stalinizmu. Jednocześnie wciąż odwoływano się do języka charak-
terystycznego dla tej epoki44. Słuchacze wzywali do popularyzacji tematu 

43 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list od „Stałego słu-
chacza zainteresowanego sprawą bytu noworodków”, b.d.

44 „Nowy, w całym tego słowa znaczeniu »piękny« człowiek w nowych coraz lepszych 
i mądrzejszych czasach winien się rodzić z całą świadomością tych, którzy mu to 
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nie tylko w prasie i radiu, ale także w telewizji. Jeżeli edukacja seksu-
alna nie pojawi się w szkole i zakładach pracy, ostrzegała Pola Wertowa, 
słuchaczka z Łodzi, to pozostanie nam tylko albo „brutalny i szkodliwy za-
bieg”, albo propagowana przez Kościół „zawodna metoda Ogino-Knausa”:

Wydaje mi się, że w zastraszający sposób zaniedbaliśmy w Polsce 
Ludowej sprawę seksualnego uświadomienia młodzieży, sprawę, 
że tak powiem, szerzenia kultury seksualnej. Że za mało mówimy 
i piszemy o tych sprawach. Przypomnę ogólne zainteresowanie spo-
łeczeństwa filmem włoskim „Jutro będzie za późno” – przypomnę 
głosy krytyki na łamach naszej prasy. Przypomnę długie kolejki 
czytelników, którzy w bibliotekach czekają na książki z tej dziedzi-
ny. Dla orientacji podam, że wyd. w r. 1948 książka A. Dryjskiego 
Zagadnienia seksualne kosztuje w antykwariatach 200–300 zł, i że 
nie można jej w ogóle dostać. A warto byłoby ją po przeróbkach 
na nowo wydać. […] Jak twierdzą lekarze – w Anglii istnieje po-
dobno nowoczesny środek farmakologiczny zapobiegający zajściu 
w ciążę (Fosforan hesperedyny w pigułkach doustnych – o ile dobrze 
pamiętam)45.

Sprawczość państwa jest niepodważalna, co dowodzi przynajmniej do 
pewnego stopnia transformacji wyobrażeń pod wpływem praktyk totali-
tarnych. Z niektórych wypowiedzi można wnioskować, że celowo ukrywa 
ono przed obywatelami środki kontroli urodzeń. Kobieta, która wspomina, 
że na zabiegi wydała w ciągu 10 lat jednoroczną pensję swojego męża, pisze: 

Zdaje mi się że rząd nasz powinien wejść w położenie kobiet udo-
stępnić środki zapobiegawcze aby kobiety mogły z nich korzystać, 
mieć dzieci tyle ile chcą i warunki pozwalają. Przecież kobieta to 
nie maszyna do rodzenia dzieci ma równouprawnienia do pracy 
odpoczynku rozrywek kulturalnych. A nie tylko do płaczu, zmar-
twienia i wyczekiwania czy dostanie swój czas…46 

życie dają”, zob.: AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Pola 
Wertowa, Łódź, 11 listopada 1955.

45 Tamże.
46 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Z.B., Warszawa, wpły-

nęło 6 listopada 1955.
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Świadomość własnego ciała i wiedza o seksualności zdaniem wielu 
czytelników, niezależnie od postaw religijnych, była z natury rzeczy wpi-
sana w ramy moralności, a taka powinna być elementem edukacji nie 
tylko szkolnej, ale także powinna być rozpowszechniana przez media. 
W wypadku kobiet, które pozostają w centrum uwagi moralistów, po-
prawna „postawa moralna” oznacza przede wszystkim powściągliwość 
seksualną:

Należałoby więc równolegle z uświadomieniem małżeństw pouczyć 
ich o doniosłości wysokiej moralności tak ich własnej jak i dzieci. 
[…] W obecnym ustroju nie słyszę, aby jakąkolwiek poświęcono 
lekcję o higienie kobiety oraz o sprawach tak ważnych jak życie 
płciowe. Co miało miejsce w gimnazjum a nawet w szkołach pod-
stawowych przed wojną. Dziewczynki są jedynie zdane na niedosta-
teczne uświadomienie przez matki. Nie mówi się im, że dziewczęta, 
które nie oddają się przeżyciom erotycznym i płciowym, są o wiele 
ładniejsze, zdrowsze i radośniejsze. Że więcej posiadają powabu 
i są bardziej przez swych mężów kochane. Piszę o tym bo wiem, że 
właśnie radio ma dzisiaj ogromną możliwość szerzenia wysokiej 
moralności i higieny47.

Powściągliwość seksualna młodych kobiet ma decydować nie tylko 
o szczęściu rodziny, ale także o poziomie moralnym i zdrowiu fizycznym 
młodzieży obu płci, a co za tym idzie – całego przyszłego społeczeństwa. 

Cytowany w radiu dwudziestokilkuletni student prawa na Uniwer-
sytecie Warszawskim, do którego wypowiedzi odwoływało się wielu – 
nazwijmy to –świeckich przeciwników legalizacji aborcji, dał wyraz 
prawdopodobnie dosyć powszechnemu przekonaniu, że lęk przed nie-
chcianą ciążą jest jedynym hamulcem rozpasania moralnego tej części 
społeczeństwa, która nie tworzyła związków małżeńskich. Przyszły praw-
nik pisze wręcz o „nielegalnych stosunkach płciowych między młodzie-
żą”48. Twierdzenie to wpisuje się w ortodoksyjne, ale nie oparte na wierze 
przekonanie o konieczności kontroli życia seksualnego w wypadku osób 

47 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Helena Strojnowska, 
P.G.R. Godurowo p. Zalesię, Pow. Gostyń (Poznańskie), b.d., s. 2–3. 

48 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Jerzy Kozdrowski, 
Warszawa, 17 listopada 55 r.
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stanu wolnego, które ma być ze swej natury „nielegalne”, dzikie, a w wy-
padku ludzi młodych wręcz destrukcyjne:

Moim zadaniem ciąża w praktyce bywa czynnikiem, który w bar-
dzo dużej części hamował zawiązywanie nielegalnych stosunków 
płciowych między młodzieżą. […] A więc pozwolenie na bezkarne 
spędzenie płodu to jeszcze jedna furtka do moralnego upadku 
społeczeństwa – przede wszystkim młodzieży, a nawet początek 
rozkładu rodziny. Tragedie, złamane życie dla wielu, wielu ludzi49. 

Katolicy dowodzili z kolei, że obawa i strach to kiepskie gwaranty 
moralności:

Pomyślcie raczej nad tym, jak wychować młodzież w czystości i dą-
żeniu do doskonalenia się moralnego. Nie wiem, czy jakakolwiek 
etyka wychowawcza poza chrześcijańską zdoła to osiągnąć. Ale 
cóż – wy to nazywacie religianctwem, obskurantyzmem, ciem-
notą i zabobonem. Jednak pozwólcie sobie przynajmniej to jedno 
powiedzieć, że katolicyzm w kwestii świadomego macierzyństwa 
i regulacji urodzin okazał się daleko bardziej postępowym – propa-
gując metody naturalnej regulacji – niż światopogląd laicki – który 
przez Wasze usta proponuje sztuczne środki ochronne i dyskusje 
nad ulegalizowaniem morderstw, popełnionych nad najbardziej 
bezbronnymi, bo nienarodzonymi dziećmi50. 

Głównym orężem do walki z niechcianą ciążą miał być tzw. kalenda-
rzyk, czyli akceptowana przez Kościół katolicki metoda Ogino-Knausa. 
O jego popularności świadczą liczne wypowiedzi kobiet:

[…] jest na to [niepożądaną ciążę], przy dobrych chęciach, wypró-
bowany sposób Ogina-Knausa, któryby raczej należało polecać, 
niż zabijania nienarodzonych dzieci, bo tak śmiało można nazwać 

„przerywanie ciąży”. […] Ręczę, że nie jestem wyjątkiem mając tego 
rodzaju przekonania, mam cały szereg znajomych, które będąc 

49 Tamże.
50 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list anonimowy, 

30 listopada 1955.



255

6.1. „Na odcinku ciąży”. Aborcja w głosach obywatelskich z lat 1955–1956

matkami kilkorga dzieci – tak samo myślą jak ja. PS. Również moja 
siostra i bratowa, aby zadokumentować że się solidaryzują ze mną 
składają poniżej swoje podpisy51. 

Kalendarzyk wydaje się dla wielu kobiet objawieniem równoznacznym 
z zapanowaniem nad rozrodczością. Chociaż przyznają one, że studio-
wały książkę Z tajników pożycia małżeńskiego i jego społecznych powikłań 
„z wielkim trudem”52, to efekty są zadowalające:

I tylko zaglądam w odpowiednie mi tablice, kiedy są dni wstrzemięź-
liwości a kiedy wolno nam spółkować bez żadnych przeszkód. Rodzi-
łam już cztery razy – troje dzieci żyje, najstarsze sześć lat, najmłodsze 
dwa lata. Dla nas obawa przed zajściem w ciążę nie istnieje. Dziwimy 
się bardzo z mężem, dlaczego się nie popularyzuje tej książki53. 

Kalendarzyk jest dla wielu synonimem nowoczesnego zapobiegania ciąży:

Obecnie nauka i wiedza poszła naprzód, przecież można by uru-
chomić poradnie dla matek, gdzie lekarz zbadałby dokładnie tem-
perament kobiety i oznaczył dni niepłodne i w ten sposób zapobiec 
poczęciu, to byłoby właśnie podejście do sprawy54. 

6.2.2 „Kochane Radio, przyczyń się za nami kobietami…”55

Najciekawsze wypowiedzi z punktu widzenia doświadczenia codzienności 
to listy o charakterze intymnego zwierzenia. W znakomitej większości 
ich autorkami były kobiety, co jeszcze raz potwierdza tezę o niemal peł-
nej odpowiedzialności kobiet za rozrodczość rodziny. Niemal, ponieważ 

51 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Sojka Rozalia, Stali-
nogród, b.d.

52 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Renata Mrówczyńska, 
Wojrzyce, 13 listopada 55 r.

53 Tamże.
54 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR Franciszka Szlachta, 

Kniastno [?] 15 listopada 55 r.
55 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, H.C., Bielsko-Biała 

(list zawiera prośbę o anonimizację).
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w listach dotyczących kalendarzyka małżeńskiego siłą rzeczy mamy do 
czynienia z deklarowanym dzieleniem tej odpowiedzialności. 

Cechą charakterystyczną wypowiedzi intymnych jest wyjątkowe trak-
towanie adresata. Następuje antropologizacja medium przekazu infor-
macji. „Kochane” Polskie Radio jest nie tylko pośrednikiem, ale także 
czymś szczególnie godnym zaufania i na tyle bliskim, że słuchaczki powie-
rzają mu bez wahania swoje problemy, którymi nie odważyły się podzielić 
z rodziną, znajomymi czy lekarzem:

Kochane Radio.
Bardzo się ucieszyłam, kiedy usłyszałam audycję pod tytułem o usu-
waniu płodu. Jest to dla mnie najgorsze zmartwienie, że nie wiem, 
jak się mam wystrzegać, żeby nie zachodzić w ciążę. Co roku muszę 
rodzić. Obecnie jestem z czwartym dzieckiem w ciąży. To niech się 
jeszcze urodzi, ale więcej już ani mąż nie chce ani ja. Więc bardzo cię 
proszę Kochane Radio jeżeli jest możliwe pouczyć mnie listownie 
[podkreślenie – B.K.-K.] bo mąż zawsze się na mnie złości, że temu 
wszystkiemu ja jestem winna, a ja znów, że on i nie wiadomo czyja 
wina. Więc jeszcze raz bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi 
listownie56. 

Chociaż bohaterkami dramatycznych przekazów medialnych 1955 
i 1956 roku były zwykle niezamężne dziewczęta, otwarcie publicznej debaty 
na temat aborcji (i kontroli urodzeń) rozwiązało usta przede wszystkim 
mężatkom – mieszkankom miasteczek i wsi, dla których wielodzietność 
nie była wyborem. Przymus rodzenia jest w tych przekazach kluczowym 
elementem indywidualnego doświadczenia. Jak w cytowanym wyżej liście 
kobiety wyznają, że brak im wiedzy i proszą o poradę:

[…] bardzo bym prosiła o wypowiedzenie się i uświadomienie młodych 
mężatek jak to robić, żeby nie zajść w ciążę tylko wtedy jak się chce57. 
Zwracam się więc do Polskiego Radia z osobistą prośbą i proszę 
bardzo o poinformowanie mnie listownie o metodach zapobiegania 

56 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, Genowefa Sucharek, 
Legnica, b.d.

57 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list anonimowy, 
1 grudnia 1955.
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ciąży, lub wskazanie mi lekarza u którego mogłabym zaciągnąć 
rady w tej sprawie58.

A  więc droga redakcjo zwracam się do ciebie tak jak do wła-
snej matki aby mnie jako młodą i nieświadomą matkę pouczy-
ła i  poinformowała jak mam postąpić w  tym wypadku ażeby 
w parę lat nie mieć dzieci, aby tę córeczkę podchować można 
było. […] Ponieważ w  tym wypadku jestem nieświadomą o  to 
drugie, karmię piersią córeczkę i swego czasu nie mam (od po-
czątku) więc się obawiam czy czasem już nie zaszłam w ciążę59. 

O ile w powyższych listach górę bierze świadomość własnej niewie-
dzy, w wypadku niektórych, mniej licznych przykładów autorki nie bio-
rą w ogóle pod uwagę, poza aborcją, możliwości skutecznego kontrolo-
wania dzietności:

Drogie Radio, 
jako matka pięciorga dzieci żyjących, troje zmarło, cztery poronie-
nia, mam lat 32, najmłodsze dziecko liczy 7 miesięcy a ja jestem 
w ciąży w 4-tym miesiącu, wprost rozpacz mnie ogarnia na myśl 
o tym dziecku, które ma przyjść na świat. W roku 1945 wyszłam 
za mąż i od tego czasu stale chodzę w ciąży, stale rodzę i choruję 
i dzieci wychowuję. Dzieci swoje kocham nad życie, ale czyby nie 
było dobrze żeby po pięciu dzieciach lekarz mógł fachowo usuwać 
ciążę, nie jak ja dotychczas z narażeniem swojego zdrowia to ro-
biłam różnymi sposobami, jak proszki, kąpiele i inne rzeczy o któ-
rych wprost nie można uwierzyć. Obecnie od roku już choruję na 
płuca i leczę się w naszej Przychodni Przeciwgruźliczej. Dostałam 
skierowanie na 2 miesiące leczenia w sanatorium, to byłam niecały 
miesiąc ponieważ dzieci były bez opieki, a mąż mój nie mógł się 
zwolnić z pracy i nimi się zająć, ponieważ nie mamy innych środ-
ków do życia. Mąż mój jest pracownikiem fizycznym, zarabia 900 

58 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR , H. Cendera, Tychy, 
16 listopada 1955.

59  AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, M. Josiujewicz, Kalisz 
Pomorski, b.d..
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do 1100 złotych miesięcznie. Kochane Radio przyczyń się za nami 
kobietami które jesteśmy skłonne do tak częstej ciąży.

Kochane Radio przyjdź mi z pomocą, bo ja jestem w strasznym 
położeniu, wprost nie mogę ci tego opisać co czuję. 

Nieuchronnym towarzyszem wielodzietności jest w świetle listów 
bieda. Tragiczna sytuacja mieszkaniowa i finansowa jest podstawowym 
argumentem na rzecz ograniczenia liczby dzieci w rodzinie. Inne to brak 
możliwości poświęcenia odpowiedniej uwagi starszym dzieciom oraz 
własne zdrowie. Trzydziestoletnia matka czworga dzieci, oczekująca pią-
tego pisze: „Jestem młoda a wyglądam jak staruszka – nie mam już sił 
wszystkiemu podołać”. 

W jej liście także trudno doszukać się potrzeby skutecznego zapobie-
gania ciąży, a „radzenie sobie” jest synonimem aborcji, która pozostaje 

„sprawą kobiet”: 

Skutek moralny mojej płodności też jest taki, że mąż nazywa mnie 
wprost głupią i dosłownie: „Ciebie nie można ani dotknąć, bo zaraz 
zachodzisz, inne kobiety są mądrzejsze i jakoś sobie radzą”. Boję się 
sama sobie radzić a lekarze, do których dotychczas ze łzami zwra-
całam się o poradę też się bali… do babek nie chodzę, bo nie mam 
środków (/pieniędzy) ani też nie chcę narażać własnego życia, które 
jest tak potrzebne moim czworgu dzieciom. Życie moje osobiste jest 
pod każdym względem przekreślone i to dlatego, że zmuszona 
jestem rodzić. Proszę mi wierzyć, że gdybym miała warunki chcia-
łabym mieć dzieci nawet dziesięcioro. Mieszkanie mam dwadzieścia 
metrów kwadratowych, gdzie nie ma mowy o postawieniu łóżeczek 
dla dzieci nie mówiąc o miejscu na zabawę czy odrabianie lekcji60.

Analizowana dyskusja pozaekspercka lat 1955–1956 może być oczywi-
ście do pewnego stopnia miernikiem wiedzy na temat metod antykon-
cepcji stosowanych w Polsce w połowie XX wieku61, czy np. kolejnym 

60 AAN, Min. Spr. 285/1837 Spędzenie płodu 1948, Listy do PR, list A.O. (prośba 
o anonimizację), b.d.

61 Szerzej na temat historiografii poświęconej antykoncepcji zob.: S. Kuźma–Markow-
ska, Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczny” 
2009, z. 3, s. 603–619.
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ciekawym źródłem do badania religijności. Moją intencją było jednak 
przede wszystkim pokazanie jednego z nielicznych w PRL momentów 
ujawnienia obyczajowego tabu. Zjawisko to wiązało się po pierwsze ze 
szczególną rolą mediów jako pośredników w inicjowaniu zmian oraz 
bardzo żywą aktywnością społeczną, charakterystyczną zresztą dla czasu 
odwilży 1956 roku. Aktywność ta dowodzi ogromnej roli napięć społecz-
nych związanych z życiem codziennym i prywatnym, jakie współtworzyły 
atmosferę „przesilenia” w 1955 i 1956 roku.

Listy nadsyłane w odpowiedzi na teksty prasowe czy audycje  radiowe 
są dzisiaj świadectwem aksjologicznego oraz politycznego chaosu, który 
był moim zdaniem efektem długoletniej tabuizacji. Pokazują one złożo-
ność motywacji i przekonań determinujących „milczenie o aborcji” oraz 
indywidualną potrzebę jego przełamania, które trudno dzisiaj sprowadzić 
do jednego mianownika. Na tej podstawie można chyba zaryzykować 
hipotezę, że chaos jest zjawiskiem charakterystycznym dla momentu 

„ujawnienia tabu” i poprzedza on etap uzgadniania opinii. Obecność zja-
wiska przerywania ciąży w życiu codziennym Polek w PRL lat 1957–1989 
wymaga pogłębionych odrębnych badań, niemniej jednak wiele wskazuje 
na to, że do takiego uzgodnienia poglądów (co nie oznacza ich ujednoli-
cenia) prawdopodobnie nigdy nie doszło62. 

. 

62 Poradniki planowania rodziny wydawane przez Towarzystwo Świadomego Ma-
cierzyństwa (znane później jako Towarzystwo Planowania Rodziny i Towarzy-
stwo Rozwoju Rodziny) nigdy nie wspierały propagowania przerywania ciąży 
i przedstawiały je jako zabieg szkodliwy dla zdrowia kobiety i jej przyszłych dzieci. 
Wbrew temu, jak również nakazom religii katolickiej, zabieg stał się akceptowanym 
sposobem radzenia sobie z niechcianą ciążą, co nie oznaczało jednocześnie zaniku 
zjawiska nielegalnych aborcji – zob.: A. Ignaciuk, „Ten szkodliwy zabieg”. Dyskursy na 
temat aborcji w publikacjach Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwa 
Planowania Rodziny (1956–1980), „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1, s. 91. 
Por. także S. Kuźma-Markowska, Międzynarodowe aspekty działalności Towarzystwa 
Świadomego Macierzyństwa w latach 50. i 60. XX wieku, [w:] Problem kontroli urodzeń 
i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów, Wrocław, s. 263–282.
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„Na naszych oczach dokonuje się transformacja życia rodzinnego. Spada 
liczba ślubów, rośnie liczba rozwodów. W wielu krajach instytucjonali-
zowane są małżeństwa osób tej samej płci, również z prawem do adopcji 
dzieci. Coraz więcej osób wybiera singielski tryb życia, wiele również re-
zygnuje z rodzicielstwa. Co piąte polskie dziecko rodzi się w związku 
nieformalnym (GUS 2012 – 22%, 1990 – 6%). Coraz więcej dzieci wycho-
wywanych jest przez jednego rodzica (w rodzinie monoparentalnej) albo 
ma kilku opiekunów (np. w rodzinie patchworkowej)”1. 

Z perspektywy zmian obyczajowych, jakie dokonują się we współczes-
nej Polsce, lęki ujawniane w 1965 czy 1980 roku mogą wydawać się dzisiaj 
niezrozumiałe i mocno na wyrost. Co prawda ówcześni eksperci, politycy 
czy dziennikarze zainteresowani diagnozą polskiego życia rodzinnego 
podobnie jak dzisiaj dzielili się na tych, którzy wyczekiwali nowego, i tych, 
którzy powodowani lękiem konstatowali kryzys2, jednak skala dokonują-
cych się zmian wydaje się faktycznie nieporównywalna. Niniejsza analiza 
sytuacji polskiej rodziny w latach 1956–1989 pokazuje stabilność, nie tylko 
jeżeli chodzi o struktury formalne czy dzietność. Przestrzeń społecznych 
tabu, margines, który tworzył trwałe ramy dla głównego nurtu rozwoju ro-
dziny, chociaż ewoluował, poza aborcją uniknął wielkich wstrząsów, które 
dowodziłyby radykalnych zmian społecznego wyobrażenia normy. Efekt 
publicznych prób dzielenia się prywatnym doświadczeniem wykluczenia, 

1 A. Jawor, Kobieta w rodzinie ponowoczesnej na przykładzie Polek, „Rocznik Kultu-
roznawczy” 2016, t. 7, nr 2, s. 43.

2 Zob. szerzej: T. Szlendak, Interpretacje kryzysu rodziny w socjologii. Między familijnym 
fundamentalizmem a rewolucją stylów życia, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 4, s. 5–41.



zaKoŃczeNie

262

np. na łamach prasy, każe postawić dzisiaj tezę, że brak swobodnej debaty, 
oddolnych inicjatyw społecznych i szans zabiegania o własne prawa to 
prawdopodobnie główne czynniki stabilizujące – jak powiedzą jedni – lub 
hamujące – jak powiedzą inni. W tym sensie dyktatura, chociaż „nowocze-
sna”, pozostawała dyktaturą i przyczyniła się wprost do umocnienia spo-
łecznego status quo, przynajmniej w interesującym nas segmencie. Analiza 
dyskursu eksperckiego pokazuje z kolei, że często „kanalizował” on głosy 
aktorów historycznych, podporządkowując je zadekretowanej polityce 
społecznej, jak to miało miejsce w wypadku rodzin matek samodzielnie 
wychowujących dzieci, co jednak – należy tu podkreślić – w żaden sposób 
nie odbiera samodzielności i autentyczności większości jednostkowych 
wypowiedzi wykorzystywanych przez ekspertów. 

Dzieje zjawisk, które stały się przedmiotem analizy w niniejszej książce, 
nie układają się więc w wyczekiwany zwykle przez badaczy transformacyj-
ny schemat. Ani to jednoznaczny postęp, ani pełna hibernacja. Bez wąt-
pienia zmiany wyobrażeń na temat decyzji o rozwiązaniu małżeństwa, co 
nazywam detabuizacją, czy – paradoksalnie – tabuizacja przemocy domo-
wej budowały fundament przemian po transformacji 1989 roku. Samotne 
macierzyństwo to zjawisko o długiej historii, któremu towarzyszyło głębo-
ko zakorzenione negatywne wyobrażenie społeczne (tutaj obserwowane 
przede wszystkim z perspektywy matki). Jest to przypadek utrzymywania 
się społecznego tabu, przykład ciągłości historycznej wbrew wielkim po-
litycznym transformacjom, która zostaje zachwiana dopiero w ostatniej 
dekadzie PRL. Przypadek rozwodu to fenomen u progu interesującej nas 
epoki słabo społecznie rozpoznany, ale w pełni zaakceptowany w PRL na 
gruncie prawnym. Jest to więc w sensie powszechnej dostępności nowość 
będąca przykładem oswajania, transformacji od tabuizacji aż po bardzo 
powolną i warunkową akceptację. Zjawisko przemocy w rodzinie jest naj-
trudniej uchwytne źródłowo. Pomimo że było definiowane w kategoriach 
wykroczenia i przestępstwa, czyli prawnie potępiane, funkcjonowało zna-
komicie poza granicami prawa, a wspólnoty rodzinne i sąsiedzkie unikały 
jednoznacznego określenia swojego stanowiska w tej sprawie. Oficjalnie 
propagowana malejąca akceptacja dla kultury przemocy jako regulatora 
relacji wewnątrzrodzinnych czy szerzej – międzyludzkich pozostawała 
w sprzeczności z dominującymi przekonaniami na temat stosowania 
siły w relacjach z drugim człowiekiem i hierarchicznością polskiej rodziny. 
Ta sprzeczność między potępieniem i tolerancją, szczególnie wyraźna 
w 2. połowie XX wieku, zaowocowała, odwrotnie niż to miało miejsce 
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w wypadku rozwodu i samotnego macierzyństwa, postępującą tabuizacją 
zjawiska, która utrzymywała się pomimo pewnych rozproszonych sygna-
łów jego przezwyciężania. Mamy tu do czynienia z głęboko utrwalonymi 
praktykami społecznymi, które nie poddają się systemowi prawnych na-
kazów i zakazów. Analiza publicznej debaty o aborcji stanowi przykład 
wyjątkowej w PRL i głośnej otwartej debaty o zjawisku tabuizowanym na 
gruncie religijnym, politycznym i społecznym oraz jest kontrapunktem 
wobec wcześniej wymienionych fenomenów. Debata ta była bez wątpienia 
przełomem w dziejach aborcji w PRL. Odpowiedź na pytanie, czy faktycz-
nie debata ta stanowiła przełom w dziejach wyobrażeń społecznych na 
temat przerywania ciąży, wymaga odrębnych pogłębionych badań. 

Wniosek o nierewolucyjnym charakterze PRL (przynajmniej w bada-
nym przeze mnie segmencie) wydaje się banalny, jednak uczy nas jako 
badaczy czegoś, co starałam się zasygnalizować już we wstępie – otóż po-
winniśmy raz jeszcze zastanowić się nad sensownością dzielenia badań 
społecznych nad PRL na dekady i koncentrować się na odmiennościach 
i zmianach, bo gubimy to, co dla poststalinowskiej Polski najbardziej 
charakterystyczne, czyli powolność zmian społecznych, szczególnie wy-
razistych w kontekście tego, co zdarzyło się przed 1956 i po 1989 roku. Ta 

„nieruchawość” pomimo migracji, stabilność pomimo ciągłych politycz-
nych zmian potwierdzać może zdanie wyrażone kiedyś przed Janusza 
Żarnowskiego, który zwracał z kolei uwagę na ekonomiczne determinanty 
takiej sytuacji: „zmiany rodziny były poważnie utrudnione przez trudno-
ści materialne i niskie zarobki, braki zaopatrzenia, trudności uzyskania 
mieszkań”3. Faktycznie nieco upraszczając, można powiedzieć, że bieda 
umacniała istniejący system także w wypadku analizowanych przeze mnie 
zjawisk, a zbyt niskie dochody i nierówna ich dystrybucja miały wpływ 
nie tylko na marginalizację matek samodzielnie wychowujących dzieci czy 
osób rozwiedzionych, ale oddziaływały także na decyzje dotyczące dalsze-
go pożycia w wypadku rodzin dotkniętych tragedią przemocy domowej. 

Źródła ujawniają cały szereg czynników, które mogą mieć wpływ na 
bieg zdarzeń, a do takich zaliczyć należy rozwój dyskursu eksperckiego 
jako znaku nowoczesności oraz rolę kultury popularnej, która nie powin-
na być czytana wyłącznie jako reprezentacja czy zapowiedź zmian, ale 
konkretny aktor na scenie przeszłości historycznej. Pytanie, czy kultura 

3 J. Żarnowski, Rodzina w latach cywilizacyjnego przyspieszenia: Polska i Europa 1918–
1989, http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/zarnowski.pdf [dostęp: 6.12.2015].
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popularna i wiedza ekspercka tego czasu powinny być odczytywane przede 
wszystkim jako funkcja polityki, pozostawiam otwarte, przychylam się 
jedynie ku tezie, że społeczny świat XX wieku jest nierozerwalnie związany 
z państwem jako systemem politycznym, chociaż wcale niekoniecznie 
w binarnym układzie prostego podporządkowania.

Na gruncie badanych zjawisk bardzo wyraźnie widać starcie koncepcji 
modernizacyjnych i konserwatywnych, do pewnego stopnia reprezen-
tujących jednak jeden front ideowy, który określa się mianem funkcjo-
nalistycznego, czyli zgodnie postrzegających rodzinę w kategoriach jej 
użyteczności wobec wspólnoty. Rodzina jest ważna jako część większej 
całości. W Polsce nigdy nie zaistniały liczące się siły, które by zasadni-
czo to kolektywne i użytkowe podejście do rodziny podważały4. Różnic 
można szukać dopiero w kontekście wyobrażenia wspólnoty, której ma 
służyć rodzina, czy to jest wspólnota narodowa i państwowa, czy też na-
rodowa i religijna (naród jako „wspólnota rodzin”). Ten brak indywidu-
alistycznego myślenia miał ogromny wpływ na postrzeganie cierpienia 
jednostki, a stawianie rodziny ponad jednostką powodowało, że pewne 
zjawiska jako niesłużące sile rodziny zostały naznaczone podwójnie, z jed-
nej strony jako grzech przeciwko moralności, z drugiej zaś – przeciwko 
nowoczesności. Zapewne dlatego trudno szukać w wypadku PRL po 1956 
roku systematycznego rozwoju w kierunku reformy struktur społecznych, 
które mogły być definiowane jako tradycyjne. W żadnym z rozpatrywa-
nych przypadków zjawisk nie doszło do sukcesywnej zmiany, którą można 
określić mianem jednoznacznego postępu. 

Równoległa analiza zagadnień tabuizowanych pozwala nam dzisiaj 
podjąć ryzyko oceny nie tylko zachowań społecznych, ale także niekon-
sekwentnej, nigdy do końca niesprecyzowanej polityki wobec tego, co 
nazywano „patologiami rodziny”. Uparte przypisywanie dużej roli roz-
wodom czy samotnemu rodzicielstwu jako „czynnikom patogennym” za-
owocowało w konsekwencji brakiem przeciwdziałania przemocy domowej, 
która była dotąd raczej pomijanym lub marginalizowanym w historiografii 

4 Z tym też związana jest moja teza, nieco na marginesie niniejszych rozważań, że 
w Polsce nie wystąpiła nigdy rewolucja seksualna w takim sensie, w jakim rozu-
miano ją na Zachodzie. Szerzej na ten temat zob.: B. Klich-Kluczewska, Młodzież, 
seks, cenzorzy i ludzie. O debacie wokół filmu „Seksolatki”, [w:] Kultura popularna 
w Polsce w latach 1944–1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją, red. 
K. Stańczak-Wiślicz, Warszawa 2015, s. 130–149.
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elementem świata rodzinnego w PRL. Wyobrażenie wzorcowej „normal-
nej”, pełnej, związanej biologicznymi więziami i autonomicznej rodziny 
jako rodziny socjalistycznej umożliwiało upowszechnienie się mentalności, 
według której poglądy na temat rozwodu i samotnego macierzyństwa 
mogły skutkować tolerancją dla przemocy domowej.

Nie było moim zamiarem pisanie książki o kobietach, tak się jednak 
składa, że znakomita większość obszarów tabu została zrekonstruowana 
na podstawie źródłowych przekazów kobiet i ich przede wszystkim doty-
czy, co na pierwszy rzut oka pozwala postawić uogólniającą tezę o femini-
zacji przestrzeni tabu w poststalinowskiej Polsce. W książce nie poruszono 
jednak kwestii homoseksualizmu, przemocy seksualnej, seksualności jako 
takiej czy adopcji, w związku z tym teza ta ma raczej charakter hipote-
tyczny, a jej obrona wymaga dalszych badań i kolejnych argumentów.

Gdy w 2005 roku kończyłam pracę nad książką o życiu prywatnym 
w powojennym Krakowie, miałam poczucie, że zaledwie otwieram pewne 
pola badawcze, które wymagają pogłębionej analizy, po pierwsze – w skali 
całego kraju, po drugie – w szerszym kontekście porównawczym, wresz-
cie – z uwzględnieniem pewnych dosyć konsekwentnie pomijanych przez 
pamiętnikarzy i rozmówców wątków5. Książka o obyczajowych tabu jest 
więc naturalną konsekwencją towarzyszących mi od lat pytań o możliwe 
źródła badań nad prywatnością, o ich wiarygodność, o dystans wobec 
analizowanych zjawisk, o związki współczesnych dyskursów z oceną prze-
szłości. Wnioski z badań, które udało mi się przeprowadzić, nie podważają 
zasadniczo tez sformułowanych przeze mnie 10 lat temu, które przede 
wszystkim dowodziły stabilności życia prywatnego, w tym – rodzinnego. 
Starałam się podążać konsekwentnie drogą współczesnych badań społecz-
no-kulturowych nad krajami demokracji ludowej i ZSRR, stawiając sobie 
za cel przezwyciężenie podziałów między tym, co państwowe i polityczne, 
a tym, co przynależne do kultury codzienności. Towarzyszyły mi słowa 
redaktorów tomu Socialist Modern. East German Everyday Culture and 
Politics – Kathrin Pence i Paula Bettsa. Pisali oni o potrzebie połączenia do-
świadczenia powszechnego i polityki w sposób, który z jednej strony pod-
kreśla sprawczość jednostek, a z drugiej unaocznia złożoność i dynamikę 

5 Swoim wątpliwościom dałam wyraz w artykule Historia życia prywatnego z perspek-
tywy źródeł publicznych, [w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej 
w kontekście europejskim, red. A. Żarnowska, A. Walaszek, D. Kałwa, Warszawa 2005, 
s. 173–181.
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relacji pomiędzy życiem codziennym ludzi a państwem6, nie należy przy 
tym zapominać, że w wypadku PRL bardzo ważnym dodatkowym „rozgry-
wającym” są religia i Kościół katolicki, jako czynniki wpływające zarówno 
na subiektywne wybory jednostek, jak i konstruowanie ram dyskursu 
publicznego w powojennej Polsce. 

6 P. Betts, K. Pence, Introduction, [w:] Socialist Modern. East German Everyday Culture 
and Politics, red. K. Pence, P. Betts, Ann Arbor 2007, s. 6.
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Archiwalia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie:

285 Ministerstwo Sprawiedliwości.
644 Ministerstwo Zdrowia.
1612 Instytut Badań nad Młodzieżą. 
1938 Rada ds. Rodziny.
1939 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
2242 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
2270 Instytut Problematyki Przestępczości.
2514/21/4 Wycinki prasowe Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA. 
Ministerstwo Oświaty, Gabinet Ministra, Wydział Prezydialny.
Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa: Konkurs „Pamiętniki Kobiet Polskich” 1975 

(w opracowaniu).

Archiwum Państwowe w Katowicach:

593 Sąd Okręgowy w Katowicach.
639 Sąd Powiatowy w Katowicach.
928 Sąd Okręgowy w Sosnowcu.
1047 Sąd Powiatowy w Będzinie.
1048 Sąd Powiatowy w Czeladzi. 
1321 Sąd Powiatowy w Jaworznie.
1616 Sąd Powiatowy w Dąbrowie Górniczej.
1717 Dom Małego Dziecka Dąbrówka Mała – Katowice, akta osobowe z lat 1945–1983.
2462 Sąd Grodzki Chorzów. 
2648 Sąd Powiatowy w Chrzanowie. 
.
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Archiwum Państwowe w Poznaniu:

1995 Rada Narodowa miasta Poznania.
4809 Towarzystwo Rozwoju Rodziny.

Archiwum Państwowe w Kielcach: 

348 Sąd Powiatowy Kielce. 
1040 Sąd Okręgowy Kielce.
2025 Sąd Rejonowy w Miechowie.
2068 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie.
2785 Państwowy Dom Dziecka w Mircu.

Archiwum Państwowe w Warszawie:

3332 Sąd Powiatowy Warszawa-Praga.

Archiwum Narodowe w Krakowie:

748 Sąd Powiatowy dla Nowej Huty.
1435 Towarzystwo Rozwoju Rodziny.
1437 Sąd Powiatowy dla miasta Krakowa.
1614 Prezydium Rady Narodowej, dzielnica Stare Miasto.
1989 Sąd Okręgowy w Krakowie.

Archiwum Państwowe w Łodzi:

633 Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.
1063 Komitet Wojewódzki PZPR.
1235 Komitet Łódzki PZPR.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej:

Akta spraw karnych dotyczących znęcania się nad rodziną: 

IPN By 162/1004, IPN By 162/1016, IPN By 162/1529, IPN Bi 173/486, IPN Bi 167/842, 
IPN Gd 444/1, IPN Kr 009/9148 t. 1–2, IPN BU 937/1684, IPN BU 1510/4622, IPN Gd 
284/1243, IPN Ld 014/226.

Prace dyplomowe na temat przemocy domowej:

IPN BU 01521/2580, IPN Kr 0029/15, IPN BU 1510/2360, IPN BU 1510/4844, IPN BU 
1510/4928, IPN BU 1510/519, IPN BU 1510/91.
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Akta spraw z wykorzystaniem materiałów kompromitujących:

IPN Kr 00100/1771/J, IPN BU 01592/342, IPN BU 01592/342/D, IPN Kr 00100/665, 
IPN Kr 00100/663/D, IPN Kr 009/5359, IPN Kr 009/9185 t. 1–2, IPN Bi 445/15.

Inne:

IPN BU 1585/19616 Komitet Obrony Życia i Rodziny.
IPN BU 1633/1529 Prostytucja, homoseksualizm. Warszawa: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, 1974.

Archiwum Polskiego Radia w Warszawie:

Dom na rozdrożu, K. Wyrzykowski, 1984, 24’00”.
Dramaty mojej dzielnicy, W. Toczyska, 1966, 14’50”.
Dworzec Wschodni, K. Wyrzykowski, A. Wielowieyski, 1984, 24’50”.
Ludzie wśród ludzi (problem bezdomności), K. Wyrzykowski, 1984, 24’10”.
Matka – Matieria – Mother, M. Kandefer, M. de Latour, M. Kownacka, D. Malkiewicz, 

M. Tułowiecka, I. Thune-Sagan, 1984, 104’25”.
Metoda przerywania ciąży i kontrola urodzeń (rozmowa z profesorem Szamatowiczem), 

L. Kubicki, 1987, 30’.
Polak się rozwodzi, K. Usarek, 1970, 18’50”.
Rezydenci, A. Wielowieyski, K. Wyrzykowski 1983, 19’40”.
Rodzina i prawo, cz. IV, E. Stocka, 1974, 19’10”.
Rozmowy intymne (o antykoncepcji), J. Mróz, 1985, 19’55”.
Rozmowy intymne (o unikaniu ciąży), J. Mróz, 1984, 19’00”.
Rozwody – zło konieczne, cykl Poszukiwanie harmonii, J. Mróz, 1984, 19’45”.
Rozwód a dziecko, cykl W kręgu spraw rodzinnych, W. Marczyk, 1977, 19’00”.
Rozwód, odc. V cyklu Kobieta współczesna, K. Melion, 1966, 19’00”.
Równanie kukułki, E. Góral, 19’30”. 
Spóźniony list, J. Dąbrowska, 1963, 20’00”. 
Tragiczna rodzina, cz. I–V, J. Dąbrowski, J. Krawczyk i in., 1957, 35’25”, 32’00”, 24’00”, 

20’30”, 18’30”. 
Układ (o prostytucji), I. Piłatowska, 1984, 23’40”.
Wybór, M. Kownacka, 1983, 14’35”.
Zaczynamy we dwoje, H. Liszewska, 1982, 56’47”. 
Zasady i konflikty, cz. I i II, K. Lewicka, 1963, 10’30”, 9’00” .

Filmy fabularne i dokumentalne

Czy jest panna na wydaniu, reżyseria J. Kondratiuk, 1976.
Doktor Ewa (miniserial), reżyseria H. Kluba, 1970.
Dom zły, reżyseria W. Smarzowski, 2009.
Dzieci oskarżają, reżyseria J. Hoffman, E. Skórzewski, 1956.
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Kobieta samotna, reżyseria A. Holland, 1981, premiera 1987 (wersja „integralna” – 
1999).

Koniec nocy, reżyseria J. Dziedzina, 1956. 
Ktokolwiek wie…, reżyseria K. Kutz, 1966. 
Mąż swojej żony, reżyseria S. Bareja, 1961. 
Mój stary, reżyseria J. Nasfeter, 1962.
Paragraf zero, reżyseria W. Borowik, 1957.
Pierwsza miłość, reżyseria K. Kieślowski, 1974. 
Pręgi, reżyseria M. Piekorz, 2004.
Przypadek, reżyseria K. Kieślowski, 1981, premiera 1987. 
Rozwodów nie będzie, reżyseria J.S. Stanisławski, 1967. 
Siedem dni w tygodniu, reżyseria K. Kieślowski i in., 1988.
Ten okrutny, nikczemny chłopak, J. Nasfeter, 1972.
Trudna miłość, reżyseria S. Różewicz, 1954. 
Trzy kroki po ziemi, reżyseria J. Hoffman, E. Skórzewski, 1968, film składa się z trzech 

nowel: Rozwód po polsku, Dzień urodzin, Godzina drogi.

Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi:

AIDS, reżyseria: Zbigniew Ryszard Frankowski, 1987.
Basia będzie zdrowa, reżyseria: Jerzy Popiel-Popiołek, 1955.
Bez rodziców, realizacja: Stanisław Sapiński, 1965.
Będę matką, reżyseria: Maciej Sieński, 1960.
Bunt niemowląt, reżyseria: Stanisław Urbanowicz, 1955.
Choroba jak każda inna, realizacja: Krystyna Leśniewska, 1966.
Choroby weneryczne szerzą się nadal, reżyseria: Irena Kukulska, 1969.
Czy rzeczywiście wstydliwa, reżyseria: Aleksander Domalewski, 1972.
Dojrzewanie do rodziny, reżyseria: Zygmunt Skonieczny, 1982.
Dziecko, reżyseria: Roman Woźniakowski, 1950.
Gruźlica ciągle groźna, realizacja: Leszek Skrzydło, 1965.
Jak mnie kochasz?, reżyseria: Jan Jakub Kolski, 1985.
Jak zapobiegać ciąży, reżyseria: Roman Woźniakowski, 1960.
Niedobra pomoc, realizacja: Roman Woźniakowski, 1959.
Nierozważny krok, reżyseria: Roman Woźniakowski, 1959.
Nim powstanie rodzina… (cykl):

I Dostojeństwo rodzinnego domu, reżyseria: Zbigniew Rebzda, 1975.
II Oczekiwanie, reżyseria: Ryszard Rydzewski, 1975.
III Jeszcze nie dorośli, reżyseria Wanda Rollny, 1976.
IV Protokół, realizacja: Antoni Bogusławski, 1976.

O zdrowie dziecka, reżyseria: Roman Woźniakowski, 1958.
O zdrowie kobiety ciężarnej na wsi, reżyseria: Bolesław Bączyński, 1972.
Przyczyny narkomanii, realizacja: Marek Koterski, 1982.
Skąd się biorą dzieci, realizacja: Jadwiga Żukowska, 1966.
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S.O.S., reżyseria: Edward Etler, 1967.
Toaleta noworodka, reżyseria: Aleksandra Jaskólska, 1964.
U progu macierzyństwa, reżyseria: Wanda Rollny, 1984.
Uwaga młodzi, reżyseria: Stanisław Sapiński, 1971.
Uzależnienie, reżyseria: Stanisław Suchoń, 1987.
W szkole rodzenia, reżyseria: Zygmunt Skonieczny, 1982.
WWW, reżyseria: Karol Lubelczyk, 1970.
Za winy nie popełnione, realizacja: Witold Żukowski, 1961.
Zwalczamy gruźlicę, reżyseria: Roman Woźniakowski, 1950.

Prasa

„Argumenty”.
„Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik Homiletyczny”.
„Dziennik Polski”.
„Film”.
„Homo Dei”.
„itd”.
„Kino”.
„Kobieta i Życie”.
„Państwo i Prawo”.
„Prawo i Życie”.
„Przyjaciółka”.
„Razem”.
„Student”.
„Sztandar Ludu”.
„Tygodnik Powszechny”.
„W Służbie Zdrowia”.

Źródła drukowane

Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975.

Pamiętniki publikowane, reportaże

Być matką, red. D. Gałaj, Warszawa 1986.
Chrupek K., Nazajutrz po miłości, Warszawa 1984.
Chrupek K., Życie po rozwodzie, Warszawa 1976.
Czyste wody moich uczuć, red. B. Tryfan, Warszawa 1974. 
Daruk W., Bez głaskania po głowie, Warszawa 1973.
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Jaka jesteś rodzino?, wybór i oprac. M. Parzyńska, I. Tarłowska, posłowie A. Kłoskowska, 
Warszawa 1965.

Miesiąc mojego życia, Warszawa 1964 (1978).
Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia, t. 1–8, red. J. Chałaciński, War-

szawa 1964–1972.
Młodzi po ślubie, wybór i oprac. M. Parzyńska, I. Tarłowska, Warszawa 1966.
Moje małżeństwo i rodzina, wybór i oprac. A. Dodziuk-Lityńska, J. Radziejowski, pod 

kierunkiem A. Musiałowej, Warszawa 1974. 
Moje małżeństwo. Pamiętniki, Warszawa 1975.
Mój dzień powszedni, Warszawa 1972. 
O równy start, red. B. Tryfan, Warszawa 1974.
Poletko Matki Boskiej, red. J. Grabowicz, B. Tryfan, Warszawa 1964.
Poradnik młodej pary, Warszawa 1974.
Rodzina o rodzinie, wybór i oprac. Z. Kosowska-Syczewska, Warszawa 1967.
Siedem dni tygodnia, oprac. M. Parzyńska, Warszawa 1965.
Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 1–3, oprac. K. Kersten, T. Szarota, 

Warszawa 1967–1970.
Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec, Warszawa 1976.
Zwierzenia rodzinne, Warszawa 1979.

Kodeksy i ustawy

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku – Kodeks 
karny.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny. 
Ustawa z 26 lutego 1964 roku  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z 19 grudnia 1975 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z 18 lipca 1974 roku o Funduszu alimentacyjnym.

Źródła socjologiczne, kryminologiczne,  
prawne i pedagogiczne 

Adamski F., Rodzina nowego miasta: kierunki przemian w strukturze społeczno-moralnej 
rodziny nowohuckiej, Lublin 1970.

Akoliński S., Problemy patologii społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, 
Warszawa 1979, s. 307–333.

Andrejew I., Oceny prawne karcenia nieletnich, Warszawa 1964.
Balcerzak-Paradowska B., Sytuacja dzieci matek niezamężnych, „Polityka Społeczna” 

1983, nr 10, s. 12–14.
Balcerzak-Paradowska B., Sytuacja środowiskowa matek niezamężnych, „Problemy 

Rodziny” 1984, nr 5, s. 23–28.
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Balcerzak-Paradowska B., Konwerska B., Sytuacja społeczna i materialna matek nieza-
mężnych, Warszawa 1983. 

Bednarzak J., Amnestie wydane w Polsce, [w:] Studia kryminologiczne, kryminalistyczne 
i penitencjarne, red. B. Hołyst, Warszawa 1974, s. 31–52.

Bogacka H., Sobieszak A., Rozwody w Polsce w latach 1950–1974 w świetle badań sta-
tystycznych, [w:] Wybrane zagadnienia patologii rodziny, red. M. Jarosz, Warszawa 
1976, s. 99–100.

Bojar H., Rodzina i życie rodzinne, [w:] Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie 
u progu zmiany systemowej, red. M. Maroda, Londyn 1991, s. 8–37.

Bojarski M., Wykładnia znamion przestępstwa znęcania się i niealimentacji w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego, Wrocław 1979.

Bołdyrew M., Praca wychowawcy klasowego nad kształtowaniem komunistycznej moral-
ności uczniów, przeł. B. Horoszowska, Z. Janiszewska, Warszawa 1955.

Bołdyrew M., Znaczenie przykładu w wychowaniu dzieci, przeł. M. Uziembłowa, War-
szawa 1951.
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rodziny, cz. I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1980, nr 8/9, s. 29–30.

Chobot A., Aktualny stan prawny w zakresie uprawnień i ochrony jedynych żywicieli 
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Czerwiński M., Życie po miejsku, Warszawa 1975.
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1970.
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SUMMarY

The book is the result of the search for an answer to the question about 
the social perception of life of the citizens of the Polish People’s Republic 
(Polish: PRL), which differed from the widespread and accepted model, 
and thus – about the power of social norms, conventions and customs, 
which was in fact determined by the framework of political dictatorship. 
The basic category used in this study is taboo as a tool of social determi-
nation of what is incongruous with the dominating order. This made it 
possible to distinguish areas for which we do not find a more appropriate, 
neutral concept today. The concept of taboo made it possible to abandon 
many highly stigmatizing historical concepts such as pathology or „family 
deviation“, commonly used in the PRL. 

On the basis of social perceptions of divorce, single motherhood, do-
mestic violence and abortion the author analyzes the degree of acceptance 
of the moral taboos established by tradition, the course of processes of 
negotiating new meanings, and finally the use of social exclusion in the 
processes of dealing with new phenomena. She tracks the paths of arising 
and weakening of tensions connected with tabooisation and its practical 
results for members of particular communities. On the one hand, it is 
about the exclusion and isolation present in the language and everyday 
life of the PRL and on the other, it is about the open forms of criticism of 
this type of phenomena. The analysis of the situation of Polish family in 
the years 1956-1989 shows stability, not only in terms of formal structures 
or birth rate. Although the space of social taboos, the margin which cre-
ated a solid framework for the mainstream of the development of family, 
evolved, apart from abortion it evaded major upheavals which would be 
the evidence of radical changes of social perception of the norm.
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Single motherhood is a phenomenon with a long history, which was 
accompanied by deep-rooted negative social perceptions. It is a case of 
persistence of a social taboo, an example of historical continuity against 
great political transformations, which is disturbed only in the last de-
cade of the PRL. The case of divorce is a phenomenon which was poorly 
socially recognized on the threshold of the period of our interest, but 
fully accepted in the PRL on the legal footing. It is then a novelty, in 
terms of universal accessibility, which is an example of accustoming, 
the transformation from tabooisation up to a very slow and conditional 
acceptance. The phenomenon of domestic violence is the most difficult 
to grasp in terms of sources. Although it was defined as an offence, i.e. it 
was legally condemned, it functioned perfectly outside the law, and the 
community of family and neighbours avoided a clear statement of their 
standpoint on this matter. Officially promoted decreasing acceptance 
of the culture of violence as a regulator of intrafamily relationships or, 
more broadly – interpersonal relationships, remained at variance with 
the prevailing beliefs about the use of force in relations with other people 
and the hierarchical nature of the Polish family. This conflict between 
condemnation and tolerance, especially pronounced in the second half 
of the twentieth century, resulted – unlike it did in the case of divorce 
and single motherhood – in progressive tabooisation of the phenomenon, 
which persisted in spite of some scattered signals of its overcoming. We 
are dealing here with deep-rooted social practices, which are not subject 
to a system of legal do’s and don’ts. The analysis of the public debate 
about abortion is an example of an exceptional and loud, open discussion 
in the PRL about the phenomenon tabooed on religious, political and 
social grounds and it constitutes a counterpoint to the aforementioned 
phenomena.

The sources reveal a whole range of factors which affected the course 
of events, and these include the development of expert discourse as 
a sign of modernity and the role of popular culture, which should not 
be read only as a representation or a harbinger of changes, but a specific 
actor on the stage of the historical past. The question whether popular 
culture and expert knowledge of that time should be treated primarily as 
a function of politics remains open, although the author inclines to the 
idea that the social world of the twentieth century is inextricably linked 
with the state as a political system, although not necessarily in a binary 
system of a simple subordination.
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On the basis of the studied phenomena we can very clearly see the clash 
of the modernization and conservative concepts, to some extent, however, 
representing one ideological front, which is defined as functionalist, i.e. 
perceiving the family in terms of its usefulness to the community. The 
family is important as part of a larger whole. There never existed in Po-
land any significant forces which would fundamentally undermine this 
collective and utilitarian approach to the family. The differences can only 
be sought in the context of the idea of the community which the family 
is supposed to serve, whether it is a national and state community, or 
national and religious (the nation as a „community of families”). This lack 
of individualistic thinking had a huge influence on the perception of the 
suffering of the individual, and putting the family over the individual me-
ant that some phenomena, as not serving the strength of the family, were 
marked doubly, on the one hand as a sin against morality, on the other 
hand – against modernity. Probably that is why in the case of the PRL 
after 1956 it is so hard to find a systematic development towards a reform 
of social structures which could be defined as traditional. In none of the 
analysed cases of phenomena was there any successive change which 
could be described as clear progress.




