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„Piętno rozkoszy” – czyli wpływ 
rozkoszy na życie bohaterek wczesnej 

prozy Gabrieli Zapolskiej

Twórczość Gabrieli Zapolskiej obfituje w opisy i analizy rozkoszy, przez co nie-
jednokrotnie była przedmiotem ostrej krytyki. Poruszanie tematyki cielesnej 
i erotycznej w pruderyjnym społeczeństwie było zachowaniem niestosownym 
i objętym tabu, dlatego też jej utwory zyskały miano szkodliwych, a wręcz por-
nograficznych1. Autorka mimo oburzenia środowiska literackiego nie porzuciła 
jednak raz obranej problematyki i pisała kolejne dzieła demaskujące w oczach 
opinii publicznej obłudę i demoralizację mieszczańskiego świata.

Na początku swych rozważań pragnę zwrócić uwagę na istotny fakt, któ-
ry można zaobserwować w twórczości Zapolskiej, mianowicie to, iż prze-
żywanie cielesnej rozkoszy było u niej domeną niemal wyłącznie mężczyzn. 
Kobieta mogła częściowo uczestniczyć w rozkoszy, gdy ulegała mężczyźnie, 
sam akt seksualny nie przynosił jej jednak cielesnej satysfakcji. Przywołane 
w książce Agnieszki Lisak Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku2 porad-
niki z XIX wieku głoszą wręcz hasła, że kobieta:

[…] nie powinna sama szukać rozkoszy, „ale ją tylko przyjmować niby z woli męża”. […] 
Zgodnie z książkowym scenariuszem mężczyzna w sypialni był tym, który brał, kobieta 
zaś tą, która dawała, bez prawa żądania czegokolwiek w zamian3.

Była ona jedynie narzędziem służącym zaspokajaniu męskiego pożąda-
nia. Lisak dowodzi, że w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie kobiety nie 

1 Por. I. Gubernat, Przedsionek piekła. O powieściopisarstwie Gabrieli Zapolskiej, Słupsk 1998, s. 8–10.
2 A. Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009.
3 Tamże, s. 163–164.
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traktowano jak partnerki miłosnych doznań, ale „przedmiot użycia”4, o czym 
najdosadniej mówią nam słowa z opowiadania Lewek ze zbioru Menażeria 
ludzka z 1893 roku, wypowiedziane przez głównego bohatera: „Kobieta jest 
przyjemnym n a r z ę d z i e m  rozkoszy i miłą rozrywką. Tylko…”5. Rozrywki 
dostarczało już samo zdobywanie kobiety, które w utworach Zapolskiej wielo-
krotnie przedstawiano jako pościg, polowanie na zwierzynę. Osiągnięcie sa-
tysfakcji seksualnej było nagrodą, uwieńczeniem łowów6. Im większy opór sta-
wiała kobieta, tym bardziej zdeterminowany stawał się łowca. W momencie 
stosunku, jak i tuż przed nim, myśliwy sam przeistaczał się w zwierzę – męż-
czyzna tracił bowiem nad sobą kontrolę i działał pod wpływem zwierzęcego 
instynktu, co przedstawione zostało za pomocą metafory mgły spowijającej 
jego spojrzenie7. Była to chwila, w której świadomość przestawała działać, 
a zmysły przejmowały kontrolę, gdyż rozkosz ogarniała całą istotę mężczy-
zny. Relacje damsko-męskie w powieściach i nowelach młodopolskiej pisarki 
w większości przypadków ukazywały stosunek silniejszego i słabszego pod-
miotu, a raczej mającego przewagę władczego mężczyzny do słabej, uprzed-
miotowionej kobiety, co wykluczało jej doznawanie przyjemności.

Jednym z nielicznych przykładów w dorobku prozatorskim Zapolskiej mó-
wiącym o cielesnym spełnieniu kobiety było wczesne opowiadanie Małaszka, 
w którym główna bohaterka osiągała rozkosz jedynie podczas aktu seksual-
nego z hrabią. Podniecenie wszak budziło w niej tylko obcowanie z mężczy-
zną przynależącym do wyższej warstwy społecznej. Rozkosz zatem stanowiło 
nie tyle samo współżycie, ile spełnienie ambicji. Utwór ten wzburzył opinię 
publiczną oraz środowisko krytyczne i stał się przedmiotem napiętnowania, 
ponieważ kobieta ulegająca chuci – jak określali zachowanie bohaterki kryty-
cy8 – stawała się kobietą-potworem, niegodną bycia członkiem społeczeństwa. 
Tekst ten zainicjował całą serię opowiadań i powieści, w których bardzo waż-
nym motywem był erotyzm i jego funkcjonowanie w dziewiętnastowiecznym 
społeczeństwie mieszczańskim.

Małaszka należała jednak do mniejszości, bo postaci kobiece w twórczo-
ści Zapolskiej rzadko brały udział w przeżywaniu cielesnej rozkoszy, a jako 
uczestniczki zmysłowych doznań mężczyzny były potępiane przez społeczeń-
stwo, co często niosło z sobą poważne konsekwencje nie tylko w sferze mo-
ralnej. Poddanie się męskiemu pożądaniu dyskredytowało bowiem kobietę 

4 Por. tamże, s. 170.
5 Zob. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/menazeria-ludzka-lewek.html (data dostępu: 3.05.2015) 

Podkr. A.G.
6 Por. I. Gubernat, dz. cyt., s. 103.
7 Por. K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 

1999, s. 45.
8 Por. I. Gubernat, dz. cyt., s. 95.
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w oczach opinii publicznej, zmniejszało jej szanse znalezienia bądź utrzy-
mania posady, w praktyce zaś wykluczało ją z grona panien ubiegających się 
o męża, gdyż tak zwane „złe prowadzenie się” często kończyło się niechcianą 
ciążą lub zmuszało ją do wstąpienia w szeregi prostytutek. Przykładem może 
być tu wczesna powieść Zapolskiej zatytułowana Kaśka Kariatyda, wydana 
w formie książkowej w 1888 roku.

Tytułowa Kaśka Olejarek była młodą dziewczyną z gminu rozpoczynają-
cą pracę w mieście, w mieszkaniu państwa Budowskich9. Nieznane jej były 
mechanizmy rządzące w społeczeństwie mieszczańskim, dlatego też jej histo-
ria stanowiła przykład powolnego upadku kobiety, upadku determinowane-
go oddziaływaniem miasta-molocha10. Bohaterka była do niego popychana 
przez ludzi z najbliższego otoczenia, przytłaczającą atmosferę oraz utratę sił 
witalnych, zapewniających jej jedyną ochronę. Zgodnie z zasadami wpojo-
nymi w środowisku wiejskim dążyła ona do zamążpójścia, więc gdy znęka-
na piętrzącymi się trudnościami życiowymi uległa stróżowi, słysząc rzuco-
ne od niechcenia słowa: „Gł u p i a !  J a  s i ę  z   t o b ą  o ż e n i ę” (212)11, jej 
sytuacja znacznie się pogorszyła. Akt seksualny był w powieści momentem 
mimowolnego podpisania wyroku. Otoczenie bohaterki szybko zoriento-
wało się, iż straciła swą niewinność, i obrało sobie ją za cel szyderstw. Oka-
zało się, że dziewczyna jest w ciąży, co było jawnym dowodem jej upadku. 
Ciąża będąca efektem zapomnienia się, poddania zwierzęcym instynktom 
stała się piętnem i prowadziła do utraty pracy, miejsca zamieszkania, zdro-
wia, a w końcu i życia.

Jak zatem widzimy, kobieta niebędąca w formalnym związku nie miała 
prawa oddawać się rozkoszy. Współżycie z mężczyzną pozbawiało ją dobre-
go imienia i rzucało w machinę nierządu, gdyż traciła ona szansę na stabili-
zację w stałym związku, a dodatkowo ograniczało jej możliwości na rynku 
pracy, zmuszając bohaterkę do zarabiania własnym ciałem12. Tragizm kobie-
cych postaci będących w takim położeniu podkreśla ich próba niedopusz-
czenia do defloracji, obrona godności i zachowania czystości, opieranie się 

9 „[…] żeńska służba domowa stanowiła najsłabszy element ówczesnej struktury społecznej nie tylko 
z powodu płci, ale i z racji pochodzenia społecznego, braku wykształcenia oraz wyobcowania i sa-
motności w środowisku miejskim. Zatem niejako w samym jej położeniu warunkowanym przez te 
czynniki kryło się największe zagrożenie”. M. Piotrowska-Marchewa, „Trzech masz wrogów, którzy 
czyhają na zabicie twej duszy…”. Zagrożenia moralne w ujęciu polskich poradników i prasy dla służby 
domowej na przełomie XIX i XX wieku [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i rewolucja oby-
czajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. IX, Warszawa 2006, s. 248.

10 Por. I. Gubernat, dz. cyt., s. 60.
11 Wszystkie cytaty z powieści za wydaniem: G. Zapolska, Kaśka Kariatyda, Kraków 1977. Numery 

stron podaję w nawiasach.
12 Por. M. Piotrowska-Marchewa, dz. cyt., s. 247–263.
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biologicznym popędom, o czym wspomina Irena Gubernat w swej pracy 
poświęconej powieściopisarstwu Zapolskiej:

Motywacja biologiczna, której podlegają wszystkie bohaterki Zapolskiej, musi doprowadzić 
do upadku, zgodnie z naturalistycznym determinizmem biologicznym […]. Pozytywne 
bohaterki [jednak – przyp. A.G.], mimo iż noszą w sobie „zło” sprowadzające się do po-
pędu seksualnego, bronią się przed upadkiem. Funkcja zatem obrony konotuje pozytywną 
ich ocenę jako „kobiet dobrego prowadzenia”, a uwiedzenie nadaje im piętno tragizmu13.

I dalej:

Popędy prawych kobiet to przyrodzone „naturalne” właściwości, które próbują one stłu-
mić, postępując zgodnie z zasadami moralnymi wyznaczonymi przez kodeks katolicki. 
Popędy pozostałych kobiet i mężczyzn to chucie, których zaspokojenie stanowi jedyny 
cel życia, nawet za cenę przekroczenia norm moralnych i samodestrukcji14.

Kaśka, przynależąc do grona bohaterek pozytywnych, starała się bronić 
przed Janem i swym nieuniknionym losem, co w powieści zostało zobrazo-
wane w następujący sposób:

Gdy Jan pochylił się nad nią, czuła dobrze jego oddech, ale nie miała siły odsunąć się. 
Ciemności zalegały bramę, a Jan uczuł nagle, jakby coś go przykuwało do miejsca i kaza-
ło mu zbliżyć się do zmaltretowanej przed chwilą dziewczyny. Były to zmysły, które brały 
w tej chwili górę nad uczuciem zazdrości i pogardy dla niewiernej kochanki. Nienawidził 
jej za latanie po nocach do innych mężczyzn, a mimo to kurczowo zaciskał ręce, aby nie 
porwać jej w swe objęcia. Ona wiedziała, poznała, że chwila upadku przyszła… Bronić się 
nie mogła, nie miała siły. Lecz gdy nagle Jan porwał ją w swe ramiona, ona konwulsyjnie 
szarpnęła się jeszcze, jak zwierzę śmiertelnie ranione (212).

Akt seksualny stanowiący o dalszych losach bohaterki nie przyniósł żad-
nych zmian w życiu mężczyzny, ponieważ w społeczeństwie patriarchalnym 
męska poligamia była dopuszczalna i powszechnie akceptowalna, niezależnie 
od tego, czy przynależał on do stanu kawalerskiego, miał żonę lub spłodził 
dzieci15. To przedstawicielki płci żeńskiej obarczano całą odpowiedzialnością 

13 I. Gubernat, dz. cyt., s. 95.
14 Tamże.
15 W XIX wieku obowiązywały dwa kodeksy obyczajowe, z których wyrastała podwójna moralność: 

„jedna dla kobiet, druga dla mężczyzn. Miarą moralności żony była niewinność przed ślubem i wier-
ność po zawarciu związku, nie obowiązywało to jednak męża. […] Ten mógł mieć wiele przyjaciółek, 
a nawet kochanek, wystarczyło jednak, że do domu przynosił pieniądze i to sytuowało go na pozycji 
człowieka przyzwoitego, a nawet szanowanego”. A. Lisak, dz. cyt., s. 214–215.
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jako te, których obowiązkiem jest dbanie o morale rodziny16. Sytuacji dziew-
czyny nie mógł nawet zmienić fakt, iż stróż dopuścił się gwałtu, korzystając 
z chwili niedyspozycji służącej, w której nie była w stanie się wystarczająco 
opierać. Konsekwencje męskiego zaspokojenia poniosła jedynie kobieta. To, 
co dla mężczyzny stanowiło chwilę rozkoszy, dla niej było piętnem – grzechem 
niezawinionym. Dalsze trwanie w cnotliwym zachowaniu traciło swe uzasad-
nienie. Moment utraty dziewictwa popchnął bohaterkę do ulegania kolejnym 
aktom. Jak tłumaczy Krystyna Kłosińska w książce Ciało, pożądanie, ubranie: 

„Po defloracji zachowanie Kaśki jest niestosownym przywłaszczeniem, a więc 
pozorowaniem cnotliwości, która straciła swoją podstawę fizjologiczną”17.

W kolejnej powieści – Przedpieklu z 1889 roku – Zapolska kierowała uwagę 
czytelników na problem tabuizacji tematyki erotycznej i konsekwencji z tego 
wynikających. W książce Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku sytuacja 
ta opisana jest w następujący sposób:

Młode panienki izolowano od tematów związanych z życiem intymnym. Unikano roz-
mów o nim, skrzętnie chowano książki, cenzurowano nawet gazety […]. Rodzice dzieci 
z dobrych domów robili, co mogli, by nie dopuszczać do ich świadomości tematów zwią-
zanych z brudną miłością fizyczną. Niestety, tematy te były niczym prątek zaraźliwej cho-
roby, który pojawiał się ni stąd, ni zowąd, by zatruwać świadomość młodzieży, niszczyć 
jej dusze, a nieraz i ciała18.

W utworze akcja toczyła się na pensji, a jej bohaterkami były młode dziew-
częta, które w miejscu tym przechodziły ewolucję z fazy dziecka w fazę mło-
dych kobiet, co było niezwykle ważnym momentem w ich życiu – momen-
tem rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Pozostawienie edukacji 
seksualnej samym dziewczętom i wynikające z tego konsekwencje: ich samo-
dzielne poszukiwania wiedzy o życiu intymnym u służby (często bardzo zde-
moralizowanej) lub starszych koleżanek, prowadziło do różnego rodzaju wy-
paczeń i deprawacji19. W tym miejscu możemy zadać pytanie, jak zrodził się 
problem samouświadamiania dziewcząt? W XIX wieku mówienie o pożądaniu, 
życiu erotycznym i prokreacji było niezwykle kłopotliwe dla kobiet żyjących 

16 Por. tamże, s. 217.
17 K. Kłosińska, dz. cyt., s. 110.
18 A. Lisak, dz. cyt., s. 188.
19 Już w XIX wieku można odnaleźć poradniki z przestrogami o ograniczeniu dzieciom kontaktu ze 

służbą, gdyż: „ludzie ci, często bardzo zepsuci […], używając wyrażeń sprośnych, budzą nieczyste 
myśli w młodzieży; żarty ich często połączone bywają z łechtaniem części rodnych”. Cyt. za: B. Ro-
senblum, Onanizm. Zbiór niezbędnie potrzebnych wiadomości i rad dla rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli niemniej dla każdego przyjaciela ludzkości celem uratowania młodzieży od okropnych skutków 
samogwałtu, Warszawa 1841 [w:] A. Lisak, dz. cyt., s. 186.



Aleksandra Giza232

w świecie konwenansów. Matki nie potrafiły znaleźć sposobu na przekazywa-
nie fundamentalnej wiedzy swym córkom. Bały się wkroczenia w sferę tabu, 
moralnej świadomości wprowadzenia niewinnego dziecka w tajemnice alko-
wy. Oddanie córki na pensję stawało się najwygodniejszym sposobem pozby-
cia się obowiązku i odpowiedzialności za seksualną edukację. Jednakże wbrew 
macierzyńskim założeniom, iż instytucja rzeczowo, acz subtelnie wytłumaczy 
ich córkom najważniejsze zagadnienia i istotę obowiązków małżeńskich, pen-
sje konsekwentnie wypierały edukację seksualną i piętnowały nieprzyzwoite 
zachowania. (Konsekwencje całkowitego wykluczenia jakiejkolwiek wiedzy 
o życiu seksualnym w małżeństwie są przedstawione w późniejszych utwo-
rach, chociażby w powieści O czym się nawet myśleć nie chce lub opowiadaniu 
Z pamiętników młodej mężatki.) Restrykcyjne nakazy skromnego zachowania 
i jednoczesny zakaz poruszania tematów erotycznych prowadziły do całkowi-
cie odwrotnego efektu – podsycał on dziewczęcą ciekawość, zwracał uwagę 
w stronę spychanych w nieświadomość naturalnych popędów i intensyfikował 
wszelkie zmysłowe doznania. Agata Chałupnik konstatuje, że:

[…] dziewczęta u Zapolskiej, chociaż w założeniu czyste i niewinne, nie są wolne od 
seksualnych doświadczeń. Zapolska odnotowuje naturalny w końcu proces budzenia się 
zmysłowości dziewcząt, ale – jak chce autor Historii seksualności [Michel Foucault – przyp. 
A.G.] – pobyt na pensji ów proces przyspiesza i być może – jakoś wynaturza20.

W powieści sytuacja ta przedstawiona jest w następujący sposób:

Cała zwierzęca natura rozpościera w nich panowanie swoje – oddychają, żyją tylko pragnie-
niem zmysłowych rozkoszy, jedne podniecając drugie, straszne w swych zuchwałych pożąda-
niach, bezwstydne a jeszcze niewinne, ohydne, a przecież cnotliwe. Fantazja ich raz rozbudzo-
na, niczem niepowściągnięta, nie zna granic; obrazy, które wspólnie przed oczyma swych dusz 
tworzą, przechodzą śmiałością wszystko, co wymarzyć można, a zdzierając drobnemi ręka-
mi zasłonę ostatnią, drżąc z chęci dowiedzenia się „wszystkiego”, chodzą potem jak obłąkane, 
tułając się wśród ognistych płomieni zmysłowych, pragnąc zadowolenia swej ciekawości za 
jakąkolwiek cenę. I jedna uczy drugą, objaśnia, wtajemnicza, obie drżące, z płomieniem w ży-
łach. Nieraz przyłącza się trzecia i czwarta i wtedy tworzy się grupa, od której aż bucha gorą-
co zmysłowe, a w przyciszonych tych szeptach drżą lubieżnie tony pieszczot miłosnych21 (28).

Pensja pani Gierczykiewicz zatem, mimo ideałów czystości, okazała się 
przedpieklem – miejscem budzenia i niezdrowego podniecania żądz.

20 A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy, Warszawa 2004, s. 68.
21 Wszystkie cytaty z Przedpiekla podaję za wydaniem: G. Zapolska, Przedpiekle. Powieść, wyd. II, 

przedmowa W. Witwicki, Warszawa 1923, strony w nawiasach.
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Szkoła uczy na wpół legalnych, na wpół oficjalnych sposobów drażnienia i zaspokojenia 
zmysłów, dostępnych kobiecie w kulturze oficjalnie odmawiającej jej prawa do rozkoszy. 
Dotyku ciała ledwo przysłoniętego muślinem w tańcu, przyjemności odsłaniania zakry-
tego, ekshibicjonistycznych rozkoszy występów teatralnych22.

Organizowane przez przełożoną owe występy otwierają dla młodych dziew-
cząt możliwość autoprezentacji swych ciał dla męskiej widowni. Usprawiedli-
wiają odsłanianie zakazanych obszarów, co w normalnych warunkach uznane 
byłoby za pornografię. Okoliczności występów są dla pensjonarek wariantem 
zaspokajania pożądania i czerpania rozkoszy z samych spojrzeń mężczyzn-

-voyeurów. Dziecięce przedstawienie jest w istocie pokazem rozwijających 
się kobiecych wdzięków oraz okazją do ekstatycznego niemalże obcowania 
z własnym ciałem.

Dziewczynka „podniecająca się własnym zapachem” jest tu prezentowana także z bli-
ska i od wewnątrz: jakby miała perwersyjnie wystawić do publicznego wglądu sekretne 
preludium autoerotyzmu. Samopodniecający bodziec, który produkuje jej własne ciało, 
przedmiot narcystycznej rozkoszy, ma przecież lojalnego wspólnika – lustro: „uwielbie-
nie tłumu”, „szmer męskich głosów”, „żądze mężczyzn”23.

Piętnowanie otwartych kontaktów dziewcząt z płcią przeciwną stało się 
powodem tworzenia nowych dróg zaspokajania naturalnej ciekawości wśród 
rozkwitających młodych kobiet, co przez swój niedozwolony charakter prze-
obraziło się w dewiacje.

Ten wybujały erotyzm wyparł ze świadomości młodych dziewcząt istnienie 
zagrożeń wiążących się z flirtem, z pozoru niegroźnym kuszeniem mężczyzn. 
Nie zauważały one, a jeżeli nawet, to bagatelizowały sygnały sugerujące nie-
bezpiecznie wzrastające męskie pożądanie (wyżej nadmienione obleczenie 
oczu mgłą), które podsycane różnego rodzaju bodźcami mogło niespodzie-
wanie przekroczyć granicę męskiej samokontroli i doprowadzić do przemo-
cy bądź gwałtu.

Wspomniane wcześniej pominięcie edukacji seksualnej spowodowało nie-
właściwe ukierunkowanie się energii, która budziła się w rozwijających się 
młodych ciałach. Sposób, w jaki pensjonarki zdobywały informacje o życiu 
erotycznym, podniecał ich imaginację i kierował myśli w stronę tajemnych 
flirtów i ukradkowych pożądliwych spojrzeń. Stało się to przyczyną zdepra-
wowania. Dziewczęta z rozmysłem kusiły profesorów, a nawet księdza ka-
techetę. Szukały podniet w krótkich i niby przypadkowych dotykach rąk 

22 A. Chałupnik, dz. cyt., s. 69.
23 K. Kłosińska, dz. cyt., s. 145.
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przybywających pod pensję młodzieńców. W ich niedoświadczonych wątłych 
ciałach kumulowało się podniecenie, doprowadzające do przekładających się 
na fizyczne konwulsje psychicznych udręczeń, określanych mianem histerii24. 
Główna bohaterka Przedpiekla, Stasia, była na nią wyjątkowo narażona po-
przez swój zmysłowy, gorący temperament, któremu próbowała się oprzeć. 
Potrzebowała ona jakiegoś ujścia tej przytłaczającej energii, lecz wszelkie dro-
gi wskazywane jej przez otoczenie tylko wzmacniały jej egzaltację, rzucając 
z podniet muzycznych w podniety religijnej ascezy, poświęcania się, a nawet 
fizycznych cierpień dla Boga. „Wpada w rodzaj seksualnej pułapki. Seksual-
ność, z jednej strony rozbudzana, z drugiej tłumiona – prowadzi do serii hi-
sterycznych ataków”25. Przed zagrożeniami z tego wynikającymi ostrzegał 
w powieści młody lekarz Gwozdecki:

Temperament twój domaga się gwałtownie wypełnienia całego przeznaczenia, wszystkich 
obowiązków, do jakich stworzona zostałaś. Temperament taki, źle pokierowany, daje albo 
rozpustę, albo obłęd… (389).

Wskazywał zagubionej i znękanej pensjonarce drogę, która pozwoliłaby jej 
dobrze ukierunkować swoją energię:

Obowiązkiem twoim jest teraz wyjść za mąż, doskonalić się umysłowo, odżywiać cia-
ło – i dając rozkosz, odbierać ją wzajemnie… rozkoszy tej nie uważać za bezcelową roz-
pustę – lecz myśleć o wspaniałej misji, do jakiej ta ekstaza jest przeznaczona!… (392).

Słowa te uspokoiły dziewczynę i pozytywnie wpłynęły zarówno na jej stan 
psychiczny, jak i fizyczny26. Jednakże ambicje nauczyciela gry na fortepia-
nie, pragnącego zdobyć posag Stasi bez względu na metodę, której musiał-
by użyć, doprowadziły do ostatecznego załamania jej systemu nerwowego. 
Mężczyzna bowiem usiłował zgwałcić zaledwie piętnastoletnią Stasię, która 
zhańbiona musiałaby za niego wyjść, tracąc wszelkie inne możliwości. Do 
gwałtu nie doszło, ponieważ dziewczyna zemdlała, co wytrąciło napastni-
ka z równowagi, dzięki czemu na czas dotarła jedna z pensyjnych opieku-
nek – Melania. Mimo iż nie doszło do cielesnego zbliżenia, dziewczyna i tak 

24 „Książki medyczne sporo miejsca poświęcały nerwicom u kobiet, wynikającym z niezaspokojonego 
popędu, które zwano dość brzydko »szaleństwem macicznym«. Jego objawami mogły być spazmy, 
tęsknice, wapory czy też napady bezwstydu. Nad stanami tymi rozwodziła się nauka, co świadczy 
o tym, że nie należały one do sporadycznych”. A. Lisak, dz. cyt., s. 174.

25 A. Chałupnik, dz. cyt., s. 70.
26 Krytyka feministyczna zarzuciła Zapolskiej, że prezentowany przez nią w Przedpieklu pogląd na ce-

lowość rozkoszy jako drogi do macierzyństwa wpisuje kobiety w stereotypowe role społeczne i od-
biera im prawo przeżywania rozkoszy dla niej samej.
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została upokorzona i naznaczona piętnem zaszłej sytuacji intymnej, a stało 
się to przez zawiść opiekunki, która obarczyła bohaterkę winą za cały incy-
dent i wyznaczyła jej poniżającą pokutę. Stasia miała czołgać się do stóp figu-
ry Matki Boskiej na powrozie. Dokonał się w tym miejscu nie fizyczny, lecz 
psychiczny gwałt, którego rozedrgane nerwy dziewczyny nie były w stanie 
znieść. Po publicznym napiętnowaniu w oczach koleżanek Stasia targnęła 
się na swe życie, próbując się powiesić na powrozie, na którym ciągnięto ją, 
boleśnie szarpiąc, przed figurę Maryi.

W powieści został szeroko zarysowany problem nieświadomości płciowej, 
cielesnej młodych panien, która prowadziła do przedwczesnego rozwoju, na-
stępnie histerii i dewiacji. Autorka przekonywała, że obejmowanie tematyki 
prokreacji i ogólnie pojętego życia seksualnego społecznym tabu było przy-
czyną utraty zdrowia i rujnowania młodych organizmów, które w przyszło-
ści miały dać życie nowym pokoleniom. Próbowała dowieść, iż tematyka ta 
nie powinna być napiętnowana, a wręcz przeciwnie – musi być rozwijana we 
właściwy, subtelny sposób wśród młodych dziewcząt.

Kwestia przeżywania rozkoszy przez płeć piękną była poruszana wielo-
krotnie w utworach autorki Małaszki. Zapolska ukazywała ją w różnych 
warstwach społecznych i z rozmaitych perspektyw. Jej późniejsze nowele 
i powieści znacznie poszerzały jedynie zarysowaną tu przeze mnie tematykę. 
Wskazywały na to, do czego prowadziła pruderia i zakłamywanie rzeczywi-
stości, lekceważenie bądź tłumienie problemów rodzących się z jej powodu. 
Jako znakomita obserwatorka Zapolska dostrzegała, jaki wpływ, nie tylko 
na kobiety, ale i na ogół społeczeństwa, miało pomijanie milczeniem kwe-
stii kobiecej cielesności i seksualności. Stworzyła galerię służących, szwa-
czek, chłopek, mieszczanek, szlachcianek itp., które łączyło piętno skalania 
czystości cielesnej. Kaśka Kariatyda i Przedpiekle były początkiem jej walki 
z obłudnym, pruderyjnym systemem patriarchalnym i otwierały serię por-
tretów bohaterek naznaczonych znamieniem rozkoszy, ale i jednoczesnego 
upadku oraz wykluczenia społecznego.

Zapolska była napiętnowana przez opinię publiczną, co można zaob-
serwować chociażby w wypowiedziach krytyków, którzy po każdym ko-
lejnym jej utworze dawali upust swemu oburzeniu i, mówiąc kolokwialnie, 
nie pozostawiali na niej suchej nitki. Przedstawiłam oczywiście jedynie 
niewielki wyimek z  jej bogatej twórczości i  sięgnęłam do utworów naj-
wcześniejszych i chyba najbardziej skrytykowanych, pragnąc przybliżyć 
opinię pisarki na temat rozkoszy. Zapolska, przedstawiając ją, łamała tabu; 
oczekiwała, że jej utwory doprowadzą do podjęcia w społeczeństwie środ-
ków zapobiegających rozprzestrzenianiu się i narastaniu tychże proble-
mów. Głosiła, że tematy erotyczne nie powinny być pomijane i zamykane 
w sferze niedomówień, gdyż, tak jak w Przedpieklu, prowadzi to do jeszcze 
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większych wypaczeń. Jednakże teksty Zapolskiej mówiły nie tylko o pięt-
nie doświadczania rozkoszy, ale i same były nim naznaczone przez opinię 
dziewiętnastowiecznego środowiska jako te nieprzyzwoite, burzące spo-
łeczny porządek.
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